
AGENDA
3 april 2020 :  

Oudercafé "Paas-editie"
 

6 juni 2020: 
Schoolfeest 

"Foodtruckfestival"
 

30 juni 2020 :  
Oudercafé "Summer-edition"

 
12 februari 2021 :  

Grote Kienavond 
 

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

TRUFFELVERKOOP WARMSTE WEEK
 

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. 

 
De winter sluipt stilaan het land uit ,  de zware feestmaaltijden van de feestdagen
zijn al  lang verteerd en de eerste krokussen komen stilletjes piepen. Ook het
schooljaar is  al  voor meer dan de helft  voorbij .  
"Time flies when you're having fun . . . "
Onze eerste editie van de nieuwsbrief werd zeer goed onthaald door alle ouders,
grootouders en sympathisanten. Tijd dus voor een volgende . . .
Tijd  om jullie weer op de hoogte te brengen over de reeds georganiseerde en
komende activiteiten van Ouderraad Sint -  Jan Berbroek.  
Veel leesplezier !

 

 

Via Facebook organiseerden we een zogenaamde 'Poll' waar verschillende goede doelen
voorgesteld werden. Hier werd het Equizorgbos verkozen als goed doel voor de warmste
week 2019. De Truffelverkoop kon dus van start gaan. 
We koppelden er voor de klassen ook een wedstrijdje aan vast. De klas die procentueel
het meeste truffels verkocht kreeg als beloning een extra tablet, een bezoek aan het
Equizorgbos en wordt getrakteerd op frietjes. Het tweede leerjaar werd de winnaar! Het
uitreiken van al deze prijzen wordt komend trimester ingepland. 
Wij willen uiteraard alle leerlingen van de school nogmaals bedanken voor hun inzet! 
Op vrijdag 20 december 2019 mochten we een cheque ter waarde van € 1.300
overhandigen aan Femke van het Equizorgbos. Haar dankbaarheid was oneindig groot! 

OPROEP AUTOSTOELTJES
 

NIEUWSBRIEF
M A A R T  2 0 2 0

               OUDERRAAD
            Sint-Jan Berbroek

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

GROTE KIENAVOND 
 

 

Om 19u30 gingen de deuren open van onze Grote Kienavond van 7 februari 2020. En dat

was geen moment te vroeg want er stonden reeds tientallen enthousiaste 'kieners' te

wachten. Met andere woorden, ook de Grote Kienavond 2020 was volledig uitverkocht! 

 Het werken met reservatie van stoelen heeft zijn effect niet gemist. Elke stoel, en dat

waren er 250, was bezet! TOP!

Er waren mooie prijzen te winnen, dit zowel bij het kienen als bij de tombola. 

Een greep uit de gelukkige winnaars : 

De hoofdprijs van het kienen ging naar Ilse B. Ze ging naar huis met een waterontharder.

Maar ook Karolien W. en Frank K. konden zich gelukkig prijzen met de tweede en derde 

prijs zijnde een wasmachine en een droogkast. 

De tombola-prijzen werden in de wacht gesleept door Annie W., die een weekendje weg

mag met haar Bongo-bon. De winnaars van de ballonvaart en microwave zijn Meneer S.

en Mevrouw C. Veel plezier met de gewonnen prijzen! 

Langs deze weg willen wij nogmaals alle materiële en financiële sponsors bedanken, want

zonder deze sponsors is de organisatie van een Kienavond onmogelijk.  

De mooie opbrengst van de kienavond gaat naar het verder 'pimpen' van de speelplaats.

We spelen met het idee om "Buddy-Bankjes", enkele creatieve speeltoestellen en een

"Stiltehoek" te creëren. Het resultaat hiervan zie je binnenkort op de speelplaats.

 

Heb jij  nog een verhoogstoeltje voor in de wagen waar jouw kinderen reeds te groot
voor zijn? De school kan deze stoeltjes goed gebruiken als er kleine verplaatsingen
gedaan worden en ouders gevraagd worden te rijden. Je mag deze stoeltjes binnen
brengen bij de kleuterjuffen of juf Sonja. Alvast bedankt! 


