Deurle, 17 januari 2011
Beste ouders,
Met deze eerste OR-Sprokkels in 2011 willen wij u en uw familie alvast een gelukkig en –vooralgezond 2011 toewensen.
Pannenkoekenverkoop : laatste kilo’s te koop
De Pannenkoekenverkoop loopt op zijn einde … de laatste kilo’s kunnen besteld worden tot 18 jan.!!
Dank daarvoor… Op donderdag 27 jan. zorgen we voor de verdeling van de pannenkoeken.
Circusproject : Sponsors en handjes gezocht
Het staat hopelijk al in grote letters in uw agenda : zaterdag 19 maart 2011: Circusproject.
Zoals eerder reeds meegedeeld ondersteunen wij als OR de school bij de organisatie van dit
ongetwijfeld fantastisch evenement.
Maar zo’n Circusproject kan pas slagen als er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.
Vandaar deze oproep aan alle bedrijven, winkels, zelfstandigen enz. om uw activiteit te promoten in
ons programmaboekje dat aan elke bezoeker in het Circus zal worden overhandigd.
Ook als ouder kan u uw vrijwillige bijdrage leveren, die we vermelden “uit sympathie”.
Ter herinnering : 1 volle pagina kost 100 €, een ½ pagina kost 50 €, een ¼ pagina kost 30 €.
Dit bedrag kan overgeschreven worden op rekeningnummer 068-0822540-07 van de Ouderraad met
vermelding "circus” en uw firmanaam of familienaam (= “uit sympathie”). Het bedrag kan eventueel
ook cash bezorgd worden aan een lid van de Ouderraad of zelfs aan de leerkracht van uw kind.
Desgewenst krijgt u van ons –op eenvoudige aanvraag- een fiscaal attest voor uw boekhouding !
Daarnaast willen we ook nog eens meegeven dat iedereen die ons wil meehelpen bij dit project, van
harte welkom is. 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.
Alle mails en ‘vacatures’ zijn welkom bij Hervé Matthijs : herveanneleen@telenet.be
Fluohesjes-controle : the points of the jury
Net voor het Kerstverlof werden een paar controles gehouden voor het dragen van de fluohesjes en
werden de kinderen met fluo-armbandjes beloond !
Het verheugt ons te kunnen zeggen dat maar liefst 98% van de kinderen hun hesje droegen !!
Een gemeende PROFICIAT hiervoor aan de kinderen en aan u, beste ouder.
Gelijkaardige controles blijven mogelijk en we voorzien graag beloningen voor veilig gedrag !
Levende Kerststal : zalig gezellig !
Op vrijdagmorgen 24 december bracht de klas van juf Ria het Kerstverhaal opnieuw tot leven.
Het was alweer een prachtige vertolking, waarvoor nogmaals een gemeende dank !
Nadien was de koffie, chocomelk of Glühwein zeer welkom en zagen we dat het allemaal goed was…
Mocht u de voorstelling hebben gemist of u wenst nog eens na te genieten, bekijk de video nogmaals
via onze website http://users.telenet.be/ORDeurle

Met vriendelijke groeten,

Hervé Matthijs, Co-voorzitter OR Deurle

