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Beste Ouder,
Mogen wij u onze nieuwe sprokkels kenbaar maken ? …

Moet er nog zand zijn ?
U heeft het allicht zelf nog niet gezien… uw kind(eren) mogelijks wel.
Op zaterdag 8 maart werd door een paar mannen hard gewerkt om het ‘oude’ zand uit de zandbak
te halen en die vervolgens volledig met nieuw zand te vullen.
Hierdoor kreeg de gans zandbak een nieuwe verse zandlaag. De kinderen zullen dus nog meer dan
vroeger kastelen kunnen bouwen tijdens de zonnige dagen die voor de deur staan.
Dank aan Jan, Gerdi, Bart, Anthony en Hervé. Bijzondere dank aan Frank en Johan !!

Nacht voor de Ouders : wordt zeker vervolgd !!
Er werd vooraf veel over gepraat en zaterdag ll. werd het werkelijkheid...
De eerste editie van de NACHT VOOR DE OUDERS, georganiseerd door de Ouderraad, was een
enorm succes ! 81 ouders en personeelsleden genoten van de gezellige avond.
Er werd veel gebabbeld, nog meer gelachen. Er werd veel gegeten, nog meer gedronken. Er werd
van tafel naar tafel gewandeld en lekker gedanst !
Iedereen ging tevreden naar huis … en de Ouderraad zag dat het goed was.
Eén ding staat nu al vast… dit feest wordt zeker vervolgd volgend jaar !!
Nogmaals hartelijk dank aan de organiserende werkgroep (Anne-Sophie, Bart, Jan en Hervé).

Boekenbeurs 2014
Wij willen graag nog even herinneren dat de Ouderraad volgende week de Boekenbeurs
organiseert in de refter van onze school :
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 u zal opnieuw kans
maken op een mooie prijs !
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 !
Wij kijken er naar uit om U in de boeken te zien duiken !

Familiale wandeltocht : Zondagvoormiddag 27 april
Op zondagvoormiddag 27 april organiseert de Ouderraad een familiale wandeltocht doorheen
Deurle en Sint-Martens-Latem. Tijdens de wandeling zullen op verscheidene plaatsen drank en
versnapering worden aangeboden.
’s Middags bieden wij tevens (optioneel) frietjes aan om deze wandelochtend af te sluiten.
Deze wandeling doorheen onze mooie gemeentes is dus niet voor U en de kinderen alleen, maar
iedereen is welkom !!
Een uitnodiging met meer details en info wordt u later nog toegestuurd.
Hou alvast die zondag vrij en zet de wandelschoenen alvast klaar …

Opvoeden in een verwenmaatschappij : Dinsdagavond 20 mei
We hebben er allemaal mee te maken… hoe gaan we om met wat ons wordt aangeboden in
advertenties, reclamespots e.d. ?
Daarbij hoort zeker : hoe leiden we onze kinderen doorheen de huidige verwenmaatschappij ?
Op dinsdagavond 20 mei hebben we een héél boeiende en gerenommeerde spreker uitgenodigd
rond dit actuele thema.
Deze educatieve avond wordt nl. verzorgd door Mevr. Marijke Bisschop, pedagoge en
gedragstherapeute. Citaat van haar website : “Mijn passie is bijdragen tot het ontwikkelen en opvoeden
van mensen, voornamelijk tieners, tot onafhankelijke, vastbesloten en zelfverzekerde personen. “
Meer details en een uitnodiging voor deze interessante avond volgen nog.
Maar hou dinsdagavond 20 mei dus zeker vrij !!

Met vele groeten,

Ouderraad Sint-Jozefsschool Deurle

