Nieuwsbrief September 2020
Beste ouders,
Welkom op de eerste uitgave van de nieuwsbrief van het Oudercomité 2020-2021! We
hopen dat u allen een leuke zomervakantie heeft gehad.
De eerste (virtuele) vergadering van het Oudercomité zal doorgaan op maandag 5 oktober
om 20 uur. Zie details hieronder. U bent allen zeer welkom om deel te nemen want wij,
ouders, maken dat het Oudercomité werkt!

Bericht van de voorzitter Stanislas Bedoret
Beste ouders,
September is begonnen en kinderen mogen allemaal naar school. Ook zijn er nog steeds
vervelende beperkingen, in geen geval mogen ze het geluk van onze kinderen verpesten.
Wat een vreugde om de glimlach van de kinderen te merken, als ze hun vriendjes weer
ontmoeten. Wat een opluchting om te weten dat onze kinderen in een structuur komen en
door gedreven leerkrachten onderwezen worden.
Samen zullen we van dit schooljaar iets prettig van maken, waar de positieve geesten de
slechte herinneringen van vorig schooljaar overmeesteren!
We hopen bijvoorbeeld om dit jaar nog de realisatie van de twee nieuwe fietsstallen te
mogen vieren en ook de mattentaartjes, die jullie vorig schooljaar besteld hebben, eindelijk
te leveren. Volgende week komt de ‘Vélofixer’ naar school om de fietsen van de kinderen
gratis te herstellen. Plezier zullen we hebben!
2020 zal herinnerd worden als een transitiejaar naar de digitalisatie. Homeworking is
wijdverbreid geworden. Het Oudercomité heeft zich dan ook moeten aanpassen aan de
verschillende uitdagingen om kinderen, ouders en school te ondersteunen in deze
uitzonderlijke tijden. Jullie zijn allemaal welkom om de verschillende digitale Oudercomités
bij te wonen en we verheugen ons om nieuwe leden te verwelkomen. Zonder ouders is er
geen Oudercomité! Tijdens de volgende Oudercomitévergadering zullen we onder andere
bepalen wat we dit jaar zullen financieren. Vraag werd reeds naar de directie gestuurd en
als ouders zijn jullie natuurlijk aangemoedigd om ook zelf ideeën naar voor te brengen.
Fijn schooljaar iedereen!
Stanislas

Kalender 2020 - 2021

Fondsenwerving: De Oudercomité-schoolkalender kan binnenkort worden besteld. Een
aparte mededeling met alle details volgt. Bedankt voor je steun!

Oudercomitévergaderingen
Dit schooljaar zijn de vergaderingen van het Oudercomité op maandagavond: 5 oktober
2020, 7 december 2020, 1 maart 2021 en 3 mei 2021.

We need your help!
We zijn momenteel een kleine groep en het zou fantastisch zijn om nog meer enthousiaste
ouders met ons samen te voegen.
In het bijzonder zijn we op zoek naar ouders om het communicatieteam (voorbereiding
nieuwsbrief, updaten facebookpagina en de website) en het natuuractieteam (jaarlijks
organiseren natuuractie-evenement) te versterken. Dus mocht je interesse hebben, neem
dan zeker contact met ons op!

Oproep klasvertegenwoordigers
Geef je de klas van je kind graag een duwtje in de rug? Wil je de band met/tussen alle ouders
van de klas versterken (bvb. aanleggen van een mailinglijst, opzetten van een Whatsappgroep of het organiseren van een occasioneel social event)?
Wordt dan
klasvertegenwoordiger van de klas van jouw kind! Het vraagt niet veel tijd. ‘t Is gewoon een
kwestie van ‘er te zijn’ voor de anderen.
Dit succesvolle initiatief werd vorig jaar geïntroduceerd en werd zeer gewaardeerd. Dank
aan de ouders die deze rol op zich hebben genomen. Ben je geïnteresseerd om dit jaar ook
een klasvertegenwoordiger te zijn, neem dan gerust contact op met het Oudercomité.
Hartelijk dank!

Vélofixer: woensdag 16 september tussen 8u en 12u
Wat: (Gratis) kleine herstellingen van de fietsen van leerlingen in KO en LS. Hoe: Fietsen
laten staan in één van de 3 fietsstallingen zonder hem vast te maken. Wij letten erop en
brengen je fiets naar de Vélofixer die je fiets nakijkt of herstelt (onder het afdak van de
kleuterspeelplaats).
Oudercomitévergadering: maandag 5 oktober om 20u (virtueel)
Eerste vergadering van het Oudercomité: Bespreking aanduiding leden kernteam en
activiteiten voor 2020-2021. Als u wilt deelnemen, stuur ons dan een e-mail zodat we u de
uitnodiging (link) voor een online bijeenkomst kunnen versturen.

Het Oudercomité oudercomitebsetterbeek@gmail.com
Facebook Oudercomité BS Etterbeek
www.ocbsetterbeek.org

