Nieuwsbrief Oktober 2020
Beste ouders,
De herfst is in aantocht, de nachten worden langer, de bomen kleuren in herfsttinten en de
eikels vallen van de takken. Naarmate de dagen korter worden, wordt de grond roodbruin
en onze kinderen kunnen genieten van het zoeken naar mooie bladeren om te verzamelen.
We wennen allemaal aan het nieuwe ritme en de organisatie van het (school)leven. Ook het
Oudercomité heeft zich aangepast aan dit nieuwe normaal, het momentum bijhouden via
de virtuele wereld. Onze eerste virtuele vergadering op 5 oktober was heel succesvol! Een
overzicht van de besproken thema's vindt u hieronder, een volledig verslag volgt op de
Oudercomité website. Dank aan alle deelnemers!

Beknopt overzicht Oudercomitévergadering 5 oktober
Het Oudercomité moet zich constant hernieuwen en is voortdurend op zoek naar ouders
die ons team kunnen versterken. Samen gaan we verder!
We hebben verschillende nieuwe en terugkerende ouders mogen verwelkomen. Blij dat je
bij ons bent!
Het zou fantastisch zijn om nog meer enthousiaste ouders met ons samen te voegen.
Occasionele deelnemers zijn ook welkom op de Oudercomitévergaderingen. Ouders mogen
altijd opmerkingen, maar vooral ook suggesties en oplossingen aanbrengen om knelpunten
op te lossen. Het Oudercomité team zal steun verlenen aan de ouder(s) om een oplossing
te helpen vinden.
Acties en fundraising
Elk jaar organiseert het Oudercomité activiteiten om geld voor de school en de kids in te
zamelen. De in 2020 ingezamelde gelden kwamen van de mattentaartactie in maart en de
kalenderactie in september.
Geld dat het Oudercomité besteedt, naast andere projecten, aan de aankoop van medailles
voor de veldloop. We leveren ook een financiële bijdrage aan de projectweek en de
moestuin. Nieuw dit jaar: financiële bijdrage aan het Sinterklaasfeestje (speelgoed en
materiaal voor de klassen).

Helaas, gezien de COVID-tijden, zijn IRL (‘in real life’) activiteiten en evenementen zoals
oudersoirées en natuuracties momenteel ‘on hold’. Daarom moeten we op zoek gaan naar
meer creatieve ideeën voor ‘virtuele evenementen’. Heeft u ideeën, neem dan contact met
ons op!
Communicatie
In deze COVID-tijden, waar fysieke ontmoeting zeer beperkt is, is virtuele communicatie
belangrijker dan ooit!
Ideeën die werden besproken: digitale sessies met leerkrachten om de ouders samen te
brengen. Ook ‘Virtuele schoolpoorten’ zijn te organiseren, open voor alle ouders;
communicatie kan ook via klasvertegenwoordigers (Whatsapp, email, virtuele
bijeenkomsten).
Volgende Oudercomitévergadering: maandag 7 december 2020 (details hieronder)

Kalender 2020 – 2021

Dank aan de ouders die een kalender hebben besteld of een gift hebben overgemaakt! We
brachten samen €1.100 bijeen, hetgeen onze activiteiten zal sponseren, alsook projecten
ten voordele van de kinderen van de school.

Hartelijk bedankt!

Vélofixer-event
De twee vélofixer-events van 16 september en 8 oktober waren een groot succes. Tijdens
het 1ste bezoek, gesponsord door de Koning Boudewijn Stichting, hebben Jules de vélofixer,
mama Alexia, mama Charlotte en papa Bas van 8u tot 12u een 40-tal fietsen van onze
kleinste wielrennertjes nagekeken en hersteld waar mogelijk. Tijdens het 2de bezoek,
gesponsord door het Oudercomité, hebben Jules de vélofixer, mama Charlotte, papa Damien
en papa Bas van 8u tot 11u een 15-tal fietsen van de grotere kinderen nagekeken. Omdat
we hier meer tijd hadden hebben we deze fietsen dan ook extra lekker verwend.

Oproep klasvertegenwoordigers
Dit succesvolle initiatief werd vorig jaar geïntroduceerd en werd zeer gewaardeerd. Dank
aan de ouders die deze rol op zich hebben genomen. Voor de volgende klassen zijn we nog
op zoek naar klasouders: 0KSJ, 2KE, 2KCS, 3KS, 1L, 1C, 1JOL, 2F, 2T, 3C, 4K, 5M, 5S, 6J. Ben
je geïnteresseerd om dit jaar ook een klasvertegenwoordiger te zijn, neem dan gerust
contact op met het Oudercomité. Hartelijk dank!

Oudercomité mailinglijst
Zoals enkelen onder u al weten, heeft het Oudercomité een mailinglijst opgemaakt voor die
ouders 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

Oudercomitévergadering: maandag 7 december om 20u (virtueel)
Onze tweede vergadering van het Oudercomité zal doorgaan op maandag 7 december. U
bent allen zeer welkom om deel te nemen. Een Zoom link zal worden rondgestuurd.

We wensen jullie nu al een fijne herfst(vakantie) toe!
Hou het veilig en gezond!
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