
             

 

 
 

 

 
Nieuwsbrief Maart 2020 

 

 
Beste ouders, 
 
We hopen dat u een leuke krokusvakantie achter de rug heeft en dat u heeft kunnen genieten 
van grappige carnavalmomenten; dat uw kinderen uitgerust en vol energie weer naar school zijn 
kunnen gaan! 
 
In de afgelopen week zagen we de start van een emotionele periode van ongerustheid voor 
ouders van KAE en de basisschool. De huidige situatie met het coronavirus wordt steeds meer 
een punt van zorg voor iedereen. Het is belangrijk om kalm te blijven en de mededelingen van 
de directie en CLB zorgvuldig te lezen en op te volgen.   
 
Voor het Oudercomité is maart een drukke maand! Onze derde vergadering dit schooljaar had 
plaats op donderdag 5 maart. Een overzicht van de besproken thema's vindt u hieronder, een 
volledig verslag volgt op de Oudercomité website.  
 
We hebben de natuuractie op zondag 15 maart en de oudersoirée op donderdag 19 maart. 
Dus, met name deze maand, zouden helpende handen zeer welkom zijn. Neem contact met ons 
op als je beschikbaar bent om te helpen - zelfs voor een half uurtje - op 15 en/of op 19 maart. 
 
 

 

Beknopt overzicht Oudercomitévergadering 5 maart 2020 
 
Acties: Update over de taartenactie, de organisatie van de oudersoirée op 19 maart, discussie 
over mogelijke activiteiten tijdens de Opendeurdag op 9 mei (suggestie: 2ehands 
fietsenverkoop); 
 
Duurzame school: De lente komt eraan en er zijn veel initiatieven op komst. Feedback over de 
verschillende acties (natuuractie, moestuin, verloren kleren, fietsenstalling); 
 
Communicatie (o.a. nieuwe onderwerpen voor de nieuwsbrief) en financiën (mogelijke 
besteding: verfraaiing speelplaats, aankoop strips/boeken voor de opvang); 
 
Als u ideeën heeft voor toekomstige activiteiten of onderwerpen voor de nieuwsbrief, zijn uw 
suggesties van harte welkom! Neem contact met ons op, of beter nog, neem deel aan de 
volgende Oudercomitévergadering (7 mei) en deel uw mening. 
 
Het is heel belangrijk dat er nieuwe leden bij het team komen; we hebben u nodig! 
 
 

 



       

 

 
 

Taartenactie maart 
 

Hartelijk dank aan iedereen die al heeft besteld!  Tot dusver 79 bestellingen ontvangen, klassen 
2KER en 6K aan de leiding! Vriendelijke herinnering: plaats uw bestelling (en de 
bankoverschrijving) tot uiterlijk 10 maart (verlengde deadline) via de link: 
 
OC BS Etterbeek Taartenactie 2020    
 
Zoals gebruikelijk zullen de taarten beschikbaar zijn voor afhaling tijdens de Oudersoirée op 19 
maart - vergeet niet langs de polyvalente zaal te gaan tussen 16 - 19u om je heerlijke taarten af 
te halen! 
 
 
 

 
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, een leuk event! 

 
 
 

  
 
 
 

             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 maart. Na die datum zullen alle 
achtergelaten en naamloze kleren die er twee maanden of langer liggen (gemarkeerd met 
“12/19”) aan een goed-doel-vereniging definitief worden weggeschonken. 
 
Ouders kunnen gerust op de oudersoirée van 19 maart de recent verloren kledij recupereren. 
Dus, neem eventjes de tijd die avond om te kijken in de gesorteerde bakken die in de hoofdgang 
staan. 
 



             

 

 
 

Op 20 februari was de ouderraad/info-avond van het KAE over sociale media/veilig online. Na 
de zeer interessante presentatie was er een levendige discussie met de talrijk aanwezige ouders, 
ondanks de felle regen, waaronder ook ouders van de basisschool. Voor degenen die niet 
aanwezig konden zijn: De informatie die bij de presentatie werd gebruikt, vindt U terug op 
www.veiligonline.be (website van de Gezinsbond en Childfocus). Neem zeker een kijkje! 
 
 
 

 

 
 
 
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 zeker samen met andere ouders een hapje eten en een drankje drinken in de polyvalente 
zaal.  
 
Een oproep werd rondgestuurd voor uw culinaire bijdrage.  We hebben ook helpende handen 
nodig voor het verkopen van hapjes.  Als je een half uur vrij hebt tussen 16 en 19 uur, laat het 
ons dan weten aub.  Bij voorbaat dank voor uw hulp! 
 
 

Het Oudercomité oudercomitebsetterbeek@gmail.com 
Facebook Oudercomité BS Etterbeek 

www.ocbsetterbeek.org 
 
 

 


