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Nieuwsbrief Juni 2021

 

 

Beste ouders, 

 

Zover zijn we alweer; de zomervakan�e is bijna aangebroken! Het warme weer is eindelijk
hier!  En de stemming is ook helderder: met versoepeling van de beperkingen kijken we uit
naar een zomer met herva�e evenementen, vrije�jds- en sportac�viteiten. En het
allerbelangrijkste, gelukkige �jden samen met familie en vrienden!   

Of u nu een "stayca�on" of een langverwachte vakan�e in het buitenland hebt gepland, we
wensen jou en je gezin een gezonde, ontspannende en zonnige zomer.

 

 

Bericht van de Voorzi�er
 

Beste ouders, wegens covid kon de school dit schooljaar geen fotoshoot van de kinderen op
school organiseren.   Toen ze het nieuws hoorde, bood Jessica Hilltout, een mama van onze
school en professioneel fotografe, aan om klassenfoto's te maken.

We willen Jessica graag bedanken voor het schenken van haar �jd en kunst aan onze
kinderen.  Ook dank aan Lies Creve, een mama van onze school, voor haar assisten�e
�jdens de fotoshoot. Dit waardevol geschenk zal een sterke herinnering zijn aan dit
atypische schooljaar. Op haar website (Jessica Hilltout) leest men: "Haar werk voert ons
ver weg van glossy reclame, luxewinkels en zielloze winkelketens naar een plaats waar het
overbodige en oppervlakkige wordt gestript; en waar fundamentele menselijke waarden
doorschijnen." Haar huidig ini�a�ef is een perfect voorbeeld van deze zinvolle beschrijving.

We danken ook graag Wouter Walgraeve van Crazycopy die de foto's gaat printen. Wouter
is lang (onder)voorzi�er van het Oudercomité geweest en ondersteunt dikwijls onze
kinderen op school wanneer de kansen zich voordoen. 

Gebruikmakend van de vriendelijk- en vrijgevigheid van deze twee ouders en om dit
schooljaar in schoonheid af te sluiten, hee� het Oudercomité besloten om elk kind zijn
klassenfoto gra�s aan te bieden.

https://www.jessicahilltout.com/families


 

Zeer fijne vakan�e iedereen,

Stanislas, voor het Oudercomité

 

                            

Bedanking aan directrice Van der Auwera en de leerkrachten
 

Beste directrice Van der Auwera,

Beste Mar�ne,

 

Het is geen geheim dat ik, als voorzi�er van het Oudercomité, het zeer jammer vind dat u
vertrekt. Het zijn zeer moeilijke covid maanden geweest en ik was dikwijls onder de indruk
hoe u elke uitdaging hee� aangegaan. Ik keek ernaar uit om deze vruchtbare samenwerking
uit te breiden in een rus�ger klimaat.

Als ouder ziet men het topje van de ijsberg en hee� men helemaal geen idee wat er
effec�ef achter de schermen gebeurt. Dank u wel voor de transparante gesprekken, uw
beschikbaarheid, uw openheid om nieuwe ideeën te ontwikkelen. Onze samenwerking was
op�maal!

Zeer veel succes als directrice in de GO basisschool De Wimpel in Elsene!

 

Beste leerkrachten,

Ondanks het zeer tegenstrijdige nieuws over de evolu�e van de pandemie en de rol van
kinderen, zijn jullie doorgegaan met lesgeven, waarbij jullie jullie eigen angsten en
beperkingen opzij gezet hebben.  Dit schooljaar waren de meeste ouders nog veilig thuis
achter het scherm. Dankzij jullie zijn alle kinderen mooi opgegroeid en hebben ze toch veel
bijgeleerd in een (meestal) rus�ge omgeving. Dankzij jullie hebben we ons als ouders beter
kunnen focussen op ons werk, zonder kinderen voor de voeten.

We wensen jullie allemaal een zeer aangename vakan�e! Laad jullie ba�erijen maar op en
tot binnen enkele weken.

 

Stanislas, voor het Oudercomité

 

 

 

Voor een duurzamere en gezondere school – op zoek naar ideeën 

Online vergadering 24 juni om 20u30
 



Het Oudercomité wil volgend jaar, samen met de school, de nadruk leggen op ac�es om de
school duurzamer en gezonder te maken. We zijn op zoek naar ouders die ons kunnen
helpen �jdens een brainstorm over vragen zoals:

· hoe we minder afval kunnen maken op school, en hoe we de kinderen kunnen
ondersteunen om beter te sorteren en te composteren,

· hoe kunnen we beter omgaan met verloren spullen op school – elk jaar worden er heel
veel weggeven of weg gegooid,

· ideeën om de kinderen meer te laten bewegen en gezonder te eten op school,

· hoe kunnen we het nieuwe schoolgebouw, dat in de toekomst gebouwd zal worden, zo
bouwen dat kinderen aangespoord worden om gezonder en ac�ever te worden (met staan-
of fiets bureau's?) en/of de ecologische voetafdruk van de school te verkleinen.

Hee� u hier eigen ideeën over? Good prac�ce van andere scholen? Stuur gerust een mail
naar amelieknapp@yahoo.com  of kom op 24 juni om 20u30 naar de online vergadering:

https://us04web.zoom.us/j/72035121443?pwd=
NFY1V2hWU0pkczdIZmJ4NmQrdDh3UT09

Mee�ng ID: 720 3512 1443, Passcode: vRv5fY

 

 

 

Oproep :  Tweedehandsstripverhalen en Boeken (van 6 tot 12 jaar)
 

Twee keer dezelfde strip gekocht? Of liever kwijt dan rijk? Of wilt u uw kasten eens
leegmaken? 

Leesclub GIBBON is op zoek naar tweedehandsstripverhalen en leesboeken (van 6 tot 12
jaar) In het Nederlands, maar in andere talen ook welkom !

Vanaf woensdag 16 juni kan uw kind de boeken afgeven aan meester/juf of in de
boekenbak leggen aan het onthaalbord. (naast het lokaal van juf Evy)  Alvast bedankt voor
uw steun!

 

 

 
Kleuteropvang ondersteuning

 

mailto:amelieknapp@yahoo.com
https://us04web.zoom.us/j/72035121443?pwd=NFY1V2hWU0pkczdIZmJ4NmQrdDh3UT09


Als een gevolg van de coronacrisis zijn er minder kinderen die in de naschoolse opvang
blijven. Een direct gevolg daarvan is dat er minder inkomsten voor vzw Gibbon zijn. Gibbon
moet dus de opvang met minder opvoeders organiseren. In de kleuteropvang is het tekort
aan personeel bijzonder voelbaar en, in afwach�ng van een structurele oplossing, hee� het
Oudercomité beslist om extra ondersteuning voor de kleuteropvang te organiseren. Sinds
17 mei zijn er elke weekdag (behalve woensdag) twee ouders van 15u40 tot 17u aanwezig
om voor allerlei opvangtaken hulp te bieden. Parallel aan deze ac�e werkt de schoolraad
samen met de school aan een structurele oplossing voor de komende jaren.

Veel dank aan alle papa’s en mama’s die op geheel vrijwillige basis de kleuteropvang extra
komen ondersteunen!  Veel dank aan het opvoedersteam voor het verwelkomen van de
ouders op de speelplaats en voor de dagelijkse zorg voor onze kindjes! Veel dank aan de
schoolraad en de school voor het zoeken naar een structurele versterking van de opvang
van de kleuter- en lagere school voor de komende jaren.

 

 

KAE BS Mentoring

We zijn op zoek voor ouders die graag andere ouders van onze basisschool zouden kunnen
helpen in het kader van een nieuw Mentoring Programma. We zoeken mentor-ouders die
één of meerdere nieuwe families op school zouden kunnen begeleiden. Nieuwe ouders, in
het bijzonder die die ook nieuw in België zijn en weinig tot geen Nederlands spreken,
hebben vaak veel vragen rond school-thema’s waarmee ze niet al�jd gemakkelijk terecht
kunnen: hoe schrijf ik mijn kinderen in voor het secundair in Brussel? Wat met GWP of
schrijfdans? Hoe werkt de opvang? Hoe kan ik een kamp voor mijn kind vinden �jdens de
vakan�e?

Mentors kunnen helpen door zulke vragen te beantwoorden voor de familie die ze
begeleiden. Of mentors kunnen helpen door informa�e van het Nederlands te vertalen in
een andere taal (bijvoorbeeld: Arabisch, Berbers, Turks, Spaans, Tibetaans). Heb je interesse
om mentor te worden? Of wil je hier gewoon meer informa�e over? Contacteer dan Amelie
Knapp amelieknapp@gmail.com  of Sam Jazairi mbjazairi@gmail.com     

 

 

 

Overzicht Oudercomité-ac�viteiten en ini�a�even 2020-2021
 

- Fundraising ac�viteiten in 2020

Dankzij uw steun is er circa €2400 opgehaald door de kalender- en taartenac�es. Dit bedrag
werd aangevuld met subsidies van de VGC. Een deel van het ingezamelde geld werd
gebruikt voor het bezoek van de vélofixer in oktober 2020, het Sinterklaasfeestje in
december 2020 (speelgoed en materiaal voor de klassen), en klassenfoto’s in juni 2021. 
Begin volgend schooljaar zullen we nog verschillende projecten bespreken die we graag
zouden ondersteunen dankzij de opgehaalde fondsen.

- vélofixer-events op 16 september en 8 oktober 2020

mailto:amelieknapp@gmail.com
mailto:mbjazairi@gmail.com


- 4 virtuele Oudercomitévergaderingen

- Organisa�e van klassenvertegenwoordigers

- Kleuteropvang ondersteuning.
 

Hartelijk dank aan iedereen voor de hulp en de steun!

 

 

 

Verder en omhoog naar schooljaar 2021-2022!
 

We hopen onze gebruikelijke ac�viteiten voort te ze�en en de stopgeze�e ac�viteiten te
herva�en:

-        Klasvertegenwoordigers
-        Kalenderac�e (september)
-        Oudercomitévergaderingen (oktober, december, maart, mei)
-        Oudersoirées �jdens oudercontact
-        Natuurac�e en taartenac�e.

We willen graag nieuwe ini�a�even introduceren, waaronder mentoring en duurzaamheid
& gezondheid op school.  Sugges�es voor ac�viteiten zijn al�jd welkom! 

 

 

 
Het Oudercomité zoekt vrijwilligers!

 

Twee leden van het Oudercomité-kernteam zullen ons na het einde van dit schooljaar
verlaten.  Hartelijk dank alvast aan Pascal Hollevoet en Emma Wood voor alles wat jullie de
afgelopen jaren hebben gedaan om het Oudercomité, de school, de kinderen en de ouders
te steunen! 

Dus zijn we op zoek naar nieuwe leden. Dus mocht je interesse hebben, neem dan zeker
contact met ons op!  

 

 

 
Bedanking aan Oudercomité leden

Beste Emma, Best Pascal,

Dit einde van het schooljaar wordt gekenmerkt door uw vertrek van de lagere school; u
volgt uw dochter naar de humaniora. Gefeliciteerd!

Helaas verliest het Oudercomité in één klap 2 belangrijke steunpilaren. We zullen jullie
missen. Het Oudercomité wil van deze door Emma zo goed geleide Nieuwsbrief gebruik
maken om jullie hartelijk te bedanken voor alles wat jullie voor de kinderen van onze school
gedaan hebben.

Jullie inzet was intens tot de laatste bel van de school. Dank u voor uw beschikbaarheid, uw
energie, uw ideeën en uw pragma�sche aanpak om onze school aangenamer te maken



voor onze kinderen. Bedankt Pascal dat je een brug hebt geslagen tussen de schoolraad, die
je zo goed hebt voorgezeten, en het Oudercomité.

INSPIREREND is het woord dat jullie zo goed karakteriseert! Dank u voor alles wat jullie
gedaan, dank u voor alles wat jullie ons hebben nagelaten. Het Oudercomité is klaar om
nieuwe avonturen aan te gaan, dankzij al uw bijdragen.

Tot ziens!

Stanislas, voor het Oudercomité

 

 

 

- Oproep voor klasvertegenwoordigers �jdens de info-avond op 27 augustus 2021

 Ben je geïnteresseerd om volgend jaar een klasvertegenwoordiger te zijn?  Laat het dan
even weten aan je klasleraar op de info-avond.

 

- Eerste Oudercomitévergadering 4 oktober 2021 (tbc)

 

 

Het Oudercomité oudercomitebsetterbee@gmail.com
Facebook Oudercomité BS E�erbeek

www.ocbsetterbeek.org

We wish you a very happy summer! 
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