Nieuwsbrief Januari – Februari 2020
Beste ouders,
Gelukkig Nieuwjaar - Happy New Year 2020! We hopen dat u een leuke kerstvakantie achter de
rug heeft en dat uw kinderen uitgerust en vol energie weer naar school zijn kunnen gaan!
Nieuwjaar betekent een nieuwe start! Als uw uw goede voornemen ook inhoudt om wat meer
betrokken te zijn bij de (school)gemeenschap van de kinderen, dan zijn we altijd blij u te mogen
verwelkomen als vrijwilliger bij het Oudercomité team. We hebben diverse geplande activiteiten
(inclusief taartenactie, natuuractie) waarvoor we enkele helpende handen kunnen gebruiken.
Voor meer informatie omtrent deze en andere activiteiten, stuur on seen mailtje of kom naar
onze volgende vergadering van het Oudercomité op donderdag 5 maart 2020. We kijken er
naar uit velen onder u terug te zien!
Beknopt overzicht Oudercomitévergadering 12 december 2019
- acties: aankomende mattentaartenactie, info rondsturen in februari;
- duurzame school prioriteiten: natuuractie, moestuin, verloren kleren acties, filtercafé/luchster
beweging (sustainable mobility);
- communicatie: doorgaan met de nieuwsbrief, de OC website, de mailing list en FB. Zoveel als
mogelijk papierloos werken en communiceren;
- financiën: dankzij de gulle steun van ouders hebben we meer dan EUR 1.500 kunnen inzamelen
tot nu toe (kalenderactie, giften, oudersoirées). Aan te wenden voor de komende projectweek
workshops en andere acties waarvoor we wachten op feedback van de directie voor dit
kalenderjaar;
- smartphones/Sociaal Media/Pesterijen in en buiten school: het OC zou graag ouders en school
willen helpen door middel van bewustwording en met de ondersteuning van zorgcoördinator,
psycholoog en/of gespecialiseerde vereniging. De school werkt op dit gebied samen met
Abrusco, een externe organisatie (https://www.abrusco.be/jongeren-ouders/), er zijn al ideeën
over lesstof om kinderen meer weerbaar te maken, oa ook op internet en sociale media;
- rol van klasvertegenwoordiger: nog verder uit te werken en te bespreken in een vergadering
met alle bekende kandidaten deze lente. We willen absoluut vermijden dat de rol van
klasvertegenwoordigers een klachtbureau wordt.

Taartenactie maart
Met de jaarlijkse taartenactie steunen wij dit jaar ook weer een schoolproject. Verdere info volgt
eind februari.

Natuuractie
zondag 15 maart 10-12u
Op zondag 15 maart 2020 nemen we een voorschot op de lente. Met hulp van iedereen met
groene vingers wordt de moestuin in orde gebracht voor het nieuwe groeiseizoen. Het wordt,
net zoals vorige jaren, terug een leuk event. Hou deze datum dus vrij in jullie agenda!

Vorming Veilig online – sociale media
20 februari 20-22u30
Een (gratis) vorming van de ‘Gezinsbond’ over social media wordt georganiseerd door het
Atheneum Etterbeek i.s.m. haar ouderraad. Locatie: groene veranda. Ouders van het 5e en 6e
leerjaar basisschool zijn welkom.
Inschrijven doet u via https://goo.gl/forms/mPA3Ag3c2wc33cCo1
“Heel wat jongeren zijn quasi continu bezig met online sociaal contact. Ze chatten, klikken, liken,
taggen en swipen. En wat ken jij ervan? Zijn Messenger, Snapchat, Instagram, Swarm en Skype
allesbehalve dagelijkse kost voor jou? Hoe zit het met online reputaties, wat doen sociale media
met je gezin en hoe kun je grenzen stellen? Deze avond staat garant voor een grondige input
van informatie, tips en inspiratie”

Oudercomité vergadering donderdag 5 maart 2020
Onze derde vergadering van het oudercomité zal doorgaan op donderdag 5 maart vanaf 19u30
in de groene veranda. Alle ouders zijn welkom!
Natuuractie zondag 15 maart 2020 10-12u
Een leuk event om de moestuin in orde te brengen voor het nieuwe groeiseizoen!
Oudersoirée (tijdens oudercontact): donderdag 19 maart 2020 om 16-19u
Op donderdag 19 maart organiseert het oudercomité zijn derde oudersoirée dit schooljaar.
Kom samen ook met andere ouders een hapje eten en een drankje drinken in de polyvalente
zaal.
Die avond dienen ook uw taartjes te worden afgehaald. Een warme oproep om in de namiddag
van 19 maart te komen helpen. Bij voorbaat dank voor uw hulp!

Het Oudercomité oudercomitebsetterbeek@gmail.com
Facebook Oudercomité BS Etterbeek
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