
AGENDA

CONTACT
Heb j i j  ideeën, vragen of opmerkingen?
Spreek ons aan of contacteer ons via :

Erik Evens (0475 75 76 27)
Els Dekoning (0479 25 53 00)

Sofie Maris (0495 64 00 73)
ouderverenigingberbroek@gmail .com 

 Facebook :@ouderraad Berbroek

LEERKRACHT = SUPERKRACHT

HELPENDE HANDEN
Vele handen maken l icht werk. 

Heb j i j  zin om ti jdens 1 of meerdere
activiteiten te helpen? Dit kan zi jn :

tappen ti jdens kienavond, helpen ti jdens
oudercafé, helpen met kleine

werkzaamheden op de speelplaats,enz. . .
 Laat het ons dan zeker weten. 

Dan contacteren we je t i jdig. 

PIMP IT UP ... 

UITSTEL MAAR GEEN AFSTEL

Misschien heb je het al gezien, misschien ook niet ... De speelplaats heeft al een hele
metamorfose ondergaan. Er werd reeds flink geschilderd! Zo werd de muur onder
het afdak omgetoverd tot 'Babbelbubbel' en op de muur van de kleuterblok staan
spelende kinderen afgebeeld. Puik werk!  Tijdens de zomermaanden worden hier en
daar nog rusthoekjes gecreëerd en voor de kleuterfietsjes wordt een fietsenstalling
voorzien. En alsof dat nog niet genoeg is, komen er ook nog 'klimnopjes' tegen de
muur en kochten we 5 dispensers met ontsmettende handgel. Zo kan iedereen er in
september weer veilig tegenaan gaan!
We hebben al 'Helpende Handen' aangeboden gekregen, waarvoor dank! Echter, wil
jij tijdens de zomermaanden een handje toesteken met kleine klusjes? Aarzel dan
niet om ons te contacteren. :-)

Beste lezers,  
Zoals je ziet is  het kolommetje van AGENDA niet zo gevuld als voorheen. 
De twee geplande oudercafés zijn niet kunnen doorgaan alsook het schoolfeest
en schoolreizen werden geannuleerd.
Het Corona-virus zette onze wereld helemaal op z'n kop.. .  
Maar. . . ,  hoe vreemd de laatste maanden ook waren, we willen het schooljaar
niet afsluiten zonder een laatste nieuwsbrief vanwege de ouderraad.
Here we go . . .

In de periode maart tot en met juni zijn de IT-skills van de leerkrachten en directie van
onze school behoorlijk op de proef gesteld. Maar wat hebben ze dit uitmuntend tot een
goed einde gebracht. Het dagelijks uitwerken en doorsturen van taken en themabundels,
het vragenuurtje via 'Hangouts', documenten opladen via Google Drive, ... ze deden het
allemaal. Tussen alle 'Pre-teaching' door, werden ook tradities als moeder -en vaderdag in
stand gehouden. Daarom een dikke dankjewel aan het ganse TEAM! 

NIEUWSBRIEF
J U N I  2 0 2 0

               OUDERRAAD
            Sint-Jan Berbroek

Om de ecologische voetafdruk te beperken zal de volgende
nieuwsbrief enkel via mail verstuurd worden. 

In de vorige editie van onze nieuwsbrief kondigden we aan dat het tweede leerjaar, de

winnaar van onze Warmste Week Truffelverkoop, getrakteerd werd op frietjes. Ook hier

gooide 'Corona' letterlijk en figuurlijk 'roet in het eten'.  Echter, de laatste schooldag

werden de kinderen van het tweede alsnog getrakteerd op lekkere frietjes. Ook het 6e

leerjaar zetten we in de bloemetjes of beter gezegd 'frietjes', want zij verlaten onze kleine

dorpsschool en gaan een nieuw avontuur tegemoet. Veel succes jongens en meisjes! 

En als we dan toch bezig zijn: op maandag en dinsdag werden alle kids van de school

getrakteerd op een ijsje vanwege de ouderraad. Iedereen deed flink zijn/haar best, dus dit

hebben ze zeker en vast verdiend! 

De beloofde uitstap naar het Equizorgbos en het ontvangen van de extra tablet moeten we

helaas naar volgend schooljaar verplaatsen. 

 

Net als aan het einde van dit schooljaar
komt aan deze nieuwsbrief ook een einde.

Wij wensen iedereen een sprankelende
zomer toe. Blijf zorgen voor elkaar, 

hou het veilig en gezond!              
Tot volgend schooljaar! 

Groetjes, 

De ouderraad! 


