
 
Deurle, 13 december 2010 

 
Beste ouders, 
 
Het einde van 2010 nadert razendsnel. Hierbij onze laatste OR Sprokkel van dit boeiende jaar. 
 
Circusproject 
Zoals u ondertussen weet wordt zaterdag 19 maart 2011 de grote dag van ons Circusproject. 
De kinderen worden op school stilletjesaan voorbereid op hun verschillende acts. 
Als OR staan we in voor de ondersteuning bij de organisatie van dit evenement. 
Onder het motto “vele handen maken licht werk” doen we hierbij een oproep aan iedereen die ons 
wil meehelpen bij dit project. 
We kunnen hulp gebruiken op de dag zelf (zowel achter de coulissen als op de piste), maar er kan 
ook meegeholpen worden bij de voorbereiding van de nummertjes. 
We dromen zelfs van een eigen orkestje ! Wie een muziekinstrument kan en wil bespelen op 
zaterdag 19 maart mag zich alvast melden (liefst zo spoedig mogelijk). 
Alle mails en vacatures zijn welkom bij Hervé Matthijs :  herveanneleen@telenet.be 
 
Sinterklaas 
Ook dit jaar is de Sint bij de Ouderraad langs geweest. Hij bracht voor onze leerlingen 3 pedalo’s voor 
op de speelplaats en speelgoed voor in de klas… wij hopen dat ze er veel en lang plezier aan beleven! 
 
Parking heraangelegd 
De eerste weken praktijkervaring leren ons dat de heraangelegde parking positief wordt onthaald en 
goed wordt gebruikt. We danken iedereen die zich netjes parkeert en op een rustige en veilige 
manier de parking op- en afrijdt. 
Mogen we echter vragen om niet langs de gele scheidingsbalk met de fietsgang te parkeren, 
aangezien dit het uitrijden van andere geparkeerde auto’s blokkeert. Dank voor uw begrip ! 
 
Fluohesjes 
De winter staat voor de deur en het is ’s morgens langer donker, waardoor onze kinderen in het 
verkeer nog meer gezien dienen te worden. Een extra reden om de fluohesjes goed te dragen. 
Bij een laatste controle-actie bleek dat bijna iedereen van de schoolkinderen zijn of haar fluohesje 
aanhad. Een gemeende PROFICIAT hiervoor aan de kinderen en aan u, beste ouder. 
Meer controle-acties worden voorspeld en beloningen voorzien… veilig gedrag belonen wij graag ! 
 
Levende Kerststal 
Op vrijdagmorgen 24 december brengt de klas van juf Ria het Kerstverhaal opnieuw tot leven. 
Zoals de traditie het wil zal ook de Ouderraad die ochtend opnieuw zorgen voor warme drank.  
U bent bij deze van harte uitgenodigd vanaf 8u15 ! 
 
 
De Ouderraad wenst u bij deze alvast een zalig Kerstmis toe, alsook een spetterend begin van 2011 ! 
 
 
Tine Jespers en Hervé Matthijs  -  Co-voorzitters OR Deurle  


