Nieuwsbrief November - December 2019
Beste ouders,
Tempus fugit - de tijd vliegt! We zijn bijna december 2019! Met de nakende aankomst van de
Sint zullen ook de eindejaarsfeesten op gang komen en komt de kerstvakantie in zicht! Een tijd
van wellicht leuke kerstfeestjes, gezelligheid en Nieuwjaarswensen onder vrienden en familie.
De laatste Oudercomité vergadering dit jaar gaat door op donderdag 12 december. We kijken
er naar uit om u talrijk aanwezig te zien.
We zijn op zoek naar U
Het Oudercomité is een klein team van ouders dat een deel van zijn eigen tijd spendeert om
events en fondsenwervende activiteiten op te zetten gedurende het schooljaar. Onze events
zorgen voor een menselijk forum voor kinderen en ouders, terwijl de fondsenwervende acties
centjes opbrengen voor die zaken die meestal geen deel uitmaken van de lessen, maar wel ten
voordele van de leerlingen zijn.
Alle ouders van de KAE Basisschool zijn welkom om zich bij het Oudercomité aan te sluiten. Wij
zijn altijd blij als u ons blijft steunen om de kinderen te helpen, op welke manier dan ook. Als u
zelf meer actief betrokken wenst te zijn in het Oudercomité of als u vragen hebt voor ons, aarzel
niet ons te contacteren oudercomitebsetterbeek@gmail.com
In het bijzonder zijn we op zoek naar ouders die ons "acties" team willen vervoegen en helpen
met de taartenactie en/of ander fund-raising activiteiten in 2020. Uw suggesties zijn altijd
welkom!
We kijken er naar uit van u te horen en dank alvast voor uw steun!

Oudercomité mailinglijst
Zoals enkelen onder u al weten, heeft het Oudercomité een mailinglijst opgemaakt voor die
ouders die meer details wensen omtrent onze events of die actiever betrokken willen worden
in de werking en het opzetten van onze activiteiten. Indien u ook zou willen toegevoegd worden
aan onze mailinglijst, laat het ons weten via oudercomitebsetterbeek@gmail.com

Oudersoirée 26 oktober 2019

Hartelijk dank aan de vele ouders die de soirée hebben gesteund door het aankopen van lekkere
taart en cakes. Dank vooral aan diegenen die culinair hebben bijgedragen (zie foto), alsook een
handje toestaken op de avond zelf.

Verloren kleren
Kijkt u a.u.b. naar de plaatsen met verloren kleren (lagere school: groene bakken en jassenrek,
kleuterschool: houten bakken aan de ingang) voor dinsdag 17 december. Na die datum zullen
alle achtergelaten en naamloze kleren die er twee maanden of langer liggen (gemarkeerd met
“10/19”) aan een goed-doel-vereniging worden weggeschonken.
Ouders kunnen gerust op de oudersoirée van 19 december de recent verloren kledij
recupereren. Dus, neem eventjes de tijd die avond om te kijken in de gesorteerde bakken;
misschien vind je er wel de naamloze jas, sjaal of trui van uw kind(eren).

Oudercomité vergadering donderdag 12 december om 19u30 (tot 21u)
Onze tweede vergadering van het Oudercomité zal doorgaan op donderdag 12 december in de
groene veranda. U bent allen zeer welkom om deel te nemen. De vergadering gaat in principe
door in het Nederlands, maar u mag zich ook uitdrukken in het Nederlands, Engels of Frans.

Oudersoirée (tijdens oudercontact): donderdag 19 december om 16-19u
Op donderdag 19 december organiseert het Oudercomité zijn tweede oudersoirée tijdens het
oudercontact. Kom samen met andere ouders een hapje eten en een drankje drinken in de
polyvalente zaal. Zo kunnen we 2019 op een feestelijke manier afsluiten !

