Nieuwsbrief maart 2021

Beste ouders,
De narcissen kondigen de lente aan, de zon toont schuchter haar stralend gezicht en verheft de
geest; de kinderen zijn vol energie!
Het is moeilijk te geloven dat het al een jaar geleden is dat de eerste lockdown van start ging.
Het lijkt al zo lang geleden dat we nog konden uitgaan zonder een mondmasker te dragen, dat
we onze vrienden konden ontmoeten, eten in een restaurant, of zelfs iemand te omhelzen die
niet tot ons eigen huishouden behoorde.
Het afgelopen jaar werd ons sociaal leven meermaals een halt toegeroepen, in het belang van
de gezondheid van allen. Des te meer hopen we nu, met de komst van de lente, dat we meer
momenten van samenzijn (buiten) kunnen beleven!
We wensen jullie allemaal een ontspannende paasvakantie, hopelijk met zonneschijn en wat
paaseierenjacht!

Overzicht Oudercomitévergadering 1 maart 2021
Een overzicht van de besproken thema's vindt u hieronder. We kijken er naar uit u terug te zien
op de (laatste) Oudercomitévergadering van dit schooljaar op 3 mei 2021.
Een groot deel van de bijeenkomst werd besteed aan het bespreken van de gevolgen van de
COVID-maatregelen voor al onze kinderen, met name:
- discussie over mondmaskers voor leerlingen van 4de- 6de;
- naschoolse activiteiten: wat is toegestaan in het licht van de maatregelen.
Andere besproken punten:
- opvang: discussie over manieren waarop het Oudercomité mogelijk kan helpen bij het
ondersteunen van het opvangpersoneel;
- acties: update mattentaartenactie;
- mentorprogramma voor anderstalige ouders;
- NL linguïstische uitsluiting op de speelplaats.

Update Mattentaartenactie
We zijn blij u te kunnen melden dat we de verdeling van de aangekochte mattentaarten zullen
kunnen organiseren na de paasvakantie. De uitdeling zal gebeuren via de leerkrachten op
woensdag 21 april.
Een aparte mededeling hieromtrent naar de deelnemende ouders zal nog volgen. Als u
ondertussen enige vraag heeft in verband met het uitreiken van de taartjes, gelieve ons dan een
mail te sturen: oudercomitebsetterbeek@gmail.com
Nogmaals bedankt voor uw geduld en uw steun!

Oudercomitévergadering: maandag 3 mei 2021 om 20u
Laatste Oudercomitévergadering van dit schooljaar. Alle ouders zijn welkom!

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

Fijne Paasvakantie!

