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Beste Ouder, 
 
Ook al zijn we al een maand onderweg, eerst en vooral wil de ganse Ouderraad van de  
Sint-Jozefsschool u en uw familie een gezond en gelukkig 2014 toewensen ! 
We hopen dit jaar verschillende fijne momenten samen te mogen delen op of rond de school, met 
of zonder onze kinderen. 
 
 
Levende Kerststal 
We komen kort nog even terug op de alweer fantastische vertolking van de Levende Kerststal door 
juf Ria en haar leerlingen van het 4e leerjaar. 
De ganse Ouderraad verzorgde voor u graag de ontbijtdrink en vond het fijn dat de aanwezigen er 
ook van genoten hebben. 
Mocht u er iets van gemist hebben, op Youtube.com vindt u een filmpje alsook fotospecial : 
Film : http://www.youtube.com/watch?v=tvkDcUg3tuk 
Foto : http://www.youtube.com/watch?v=K-69AJA6ZZ4  
Nogmaals dikke proficiat aan de acteurs ! 
 
 
Pannenkoekenverkoop 
De Pannenkoekenverkoop verliep dit jaar jammer genoeg iets stroever dan andere jaren. 
Er werden 265 kg pannenkoeken verkocht (ong. 65 kg minder). De pannenkoeken zijn deze week 
verdeeld. Een 8-tal kinderen kunnen ook genieten van een lekkere extra pot Nutella-choco dankzij 
hun verkoopinspanningen. Dank aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen. Smakelijk !! 
 
 
Les geven … tijden veranderen 
De Ouderraad werd op de hoogte gebracht van nieuwe technieken en technologieën die hun 
ingang vinden in het klaslokaal. Daarbij wordt uiteraard meer en meer gebruik gemaakt van het 
internet en de computer. Het 3e leerjaar heeft reeds langere tijd een digitaal lesbord, waarop niet 
alleen het internet wordt gebruikt, maar waarmee ook de kinderen zelf presentaties maken, 
lesboeken kunnen mee volgen enz. Het was ooit anders met enkel gekrijt of al die slides :-) 
Dankzij de opbrengsten van het Schoolfeest en de Lotus koekjesverkoop heeft de Ouderraad zijn 
akkoord kunnen geven tot financiële ondersteuning om een 2e nieuw soortgelijk digitaal 
schoolbord aan te kopen, maar ditmaal een mobiel (lees “verrolbaar van klas naar klas”). 
Hierdoor zullen verschillende klassen gebruik kunnen maken van de nieuwe manier van les geven. 
Succes juffen !! 
 

http://www.youtube.com/watch?v=tvkDcUg3tuk
http://www.youtube.com/watch?v=K-69AJA6ZZ4


 
 
Nieuwe leesboeken op het juiste leesniveau 
Lezen blijft ons na aan het hart liggen... een goed uitgerust arsenaal aan pedagogisch 
onderbouwde leesboeken vinden we dan ook belangrijk. En er is blijkbaar nood aan nieuw boeken. 
Naast een nieuw digitaal schoolbord, zal de Ouderraad ook een reeks nieuwe leesboeken 
financieren. 
 
 
Boekenbeurs 2014 
In 2014 organiseren we als Ouderraad opnieuw een Boekenbeurs in de refter van onze school.  
Dit jaar zal deze plaatsvinden op volgende data en tijdstippen : 

Dinsdagavond 25 maart  (Oudercontact) van 15u30 – 19u 
 Woensdagmiddag 26 maart   van 11u30 – 13u  
 Donderdagavond 27 maart (Oudercontact)  van 15u30 – 19u 
Er zal opnieuw een ruim aanbod boeken worden voorgesteld in de refter. 
En voor de kinderen komt schrijfster Laïla Koubaa o.a. haar boeken “Azizi en de kleine blauwe vogel” 
persoonlijk voorstellen met een signeersessie op de boekenbeurs op woensdagmiddag ! 
U leest en komt toch ook ??!! 
 
 
NACHT  VOOR  DE  OUDERS : zaterdagavond 15 maart !! 
Waar al vaak werd over gepraat (voor sommigen over gedroomd) wordt nu werkelijkheid... 
een bal, een td, een fuif, een loungecafé... noem het zoals je wil... het wordt zeker en vast een tof 
feest van de Ouderraad, maar vooral VOOR DE OUDERS VAN ONZE SINT-JOZEFSSCHOOL ! 
U, ouders van de school, alsook het personeel en bestuur van de school worden van harte 
uitgenodigd om samen gezellig bij te praten, lekker te eten en te drinken, en natuurlijk...te dansen ! 
En ook al danst u niet graag...geen probleem... er zal ook plaats zijn voor een gesprek in alle rust . 
 
Wanneer ?  Zaterdagavond 15 maart 2014, vanaf 19u30 
Waar ?  Kasteel Viteux,  Kerkplein 8, De Pinte  (ruime parking op het dorpsplein) 
Wat ?  Praten en dansen, eten en drinken... gratis de ganse avond en nacht lang : 
  Welkomstdrank, allerlei kleine hapjes, live wok, desserts, dranken, dansfeest !! 
 
En dat alles voor 1 vaste prijs : 35 EURO/persoon all in ! 
 
Uitnodigingen volgen nog, maar hou zaterdagavond 15 maart zeker vrij ! 
Wij reken er alvast op dat ook jij er zal bij zijn en dat we er samen een eerste onvergetelijke  
“Nacht voor de Ouders” van kunnen maken ! 
 
 
 
Tot binnenkort (en zeker de 15e maart ) … 
 
Groeten, 
 
 
 
Ouderraad Sint-Jozefsschool Deurle 


