
NIEUWSBRIEF
N O V E M B E R  2 0 1 9

AGENDA
20 december 2019 :  

Oudercafé "Kerst-editie"
7 februari 2020:

Kienavond @ De Markthal len
21 februari 2020:

Oudercafé "Carnaval"
3 april 2020 :  

Oudercafé "Paas-editie"
6 juni 2020: 

Schoolfeest 
"Foodtruckfestival"

30 juni 2020 :  
Oudercafé "Summer-edition"

 

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

WIST JE DAT?
 

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 herfst is  al  voelbaar aanwezig in ons land en de winter staat voor de
deur.  Tijd om de kaarsjes aan te steken, de fleece-dekentjes boven te halen
en het lekker gezellig te maken.
Eind september kwamen we met het bestuur van Ouderraad Sint-Jan
Berbroek de eerste keer dit  schooljaar samen om de lijnen voor schooljaar
2019-2020 uit  te zetten.  We legden de data voor komende activiteiten vast en
beslisten dat we de opbrengsten uit  activiteiten van schooljaar 19-20 aan
o.a.  de renovatie van de speelplaats gaan besteden.
Maar we brainstormden ook over verschillende projecten die de school ten
goede zouden komen. 
Zo werd ook het idee van deze nieuwsbrief gelanceerd.  De bedoeling is om
u, als ouder,  grootouder of sympathisant meer informatie te geven over
zowel de werking,  de activiteiten als de resultaten van deze activiteiten
georganiseerd door de ouderraad.
 
 
 
 

WARMSTE WEEK 
 
 
 
 

               OUDERRAAD
            Sint-Jan Berbroek

De kleuter-eetzaal kreeg nieuwe gordijnen. Met de opbrengsten van de activiteiten
georganiseerd in schooljaar 2016-2017 hebben de kleuterjuffen een mooi motiefje
gekozen voor de gordijnen in hun refter. De oma van Yara en Yuna toverde deze
lappen stof om tot prachtige gordijnen! Deze gordijnen zorgen voor een warme,
gezellige ruimte waar de kleuters samen kunnen vertoeven... 

 

Onze grote kienavond kent elk jaar meer en meer succes. Net zoals vorig jaar zal de
kienavond van 7 februari 2020 doorgaan in CC De Markthallen. Hopelijk komen er ook
dit jaar veel gegadigden op af. Met de opbrengsten van onder andere de  Grote
Kienavond 2018 en de Pasta-avond zijn er 20 tablets t.w.v. € 6.000 aangekocht, om
zowel de leerlingen als kleuters wegwijs te kunnen maken in de digitale wereld. 
 

Op 11 oktober 2019 vond onze eerste pizza-verkoop plaats. We probeerden een nieuw
concept uit en we zijn zeker tevreden met het resultaat. Met relatief weinig werk op
voorhand en een minimum aan helpende handen op het moment zelf, hebben we maar
liefst € 2.000 ingezameld om de aanpassingen aan de  speelplaats te doen. Een dikke
dank je wel aan jullie allemaal voor de steun !
In de volgende nieuwsbrief zullen we de aanpassingen aan de speelplaats toelichten. 
De leerlingen hebben natuurlijk ook sterk hun best gedaan om zoveel mogelijk pizza's
te verkopen. Ze hebben dan ook hun filmnamiddag mét Pizza-snack dubbel en dik
verdiend! 

Ook dit jaar willen we met de ouderraad ons steentje bijdragen aan een goed doel. Welk
dit goed doel zal zijn, kunnen jullie mee beslissen. Er zijn enkele goede doelen
geselecteerd en deze worden op de Facebookpagina van de ouderraad geplaatst. Via
een 'Poll' kunnen jullie stemmen op het goede doel wat jullie voorkeur uitdraagt. 
Tijdens de "warmste week" (16/12 tot 22/12) wordt er een truffelverkoop georganiseerd.
Het bestelformulier verschijnt binnenkort op onze Facebookpagina en  wordt uiteraard
ook meegegeven aan de leerlingen van onze school. 
 
 FIJNE FEESTEN!

 Al le leden van de ouderraad wensen  jul l ie een fi jn
eindejaar en een knal lend  2020 toe ! Om de ecologische voetafdruk te beperken zal de volgende

nieuwsbrief enkel via mail verstuurd worden. 


