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Beste Ouder, 
 
De lente is bijna in het land… hoog tijd voor een nieuwe OR-sprokkels … 
 
DANK U voor een geslaagde Pannenkoekenverkoop !! 
Wij wensen u van harte te bedanken voor de geleverde inspanningen bij de laatste 
Pannenkoekenverkoop. Er werden maar liefst 321 kg pannenkoeken verkocht !! 
Er werd aan de kinderen als beloning een cinemanamiddag geschonken met –uiteraard- heerlijke 
pannenkoeken … lekker smullen !! 
Zoals elk jaar gaat de opbrengst van deze Pannenkoekenverkoop integraal terug naar de kinderen 
in de vorm van ondersteuning van schoolprojecten. 
 
2e Nacht voor de Ouders :  Zaterdagavond 14 maart 
Na de enorm geslaagde eerste editie van de NACHT VOOR DE OUDERS vorig jaar, ontvingen we 
veel goede reacties en vraag naar herhaling van deze gezellige avond.  
Zaterdagavond 14 maart organiseert de Ouderraad de 2e Nacht voor de Ouders, ditmaal in Hotel 
Drongen (Baarleveldstraat 2 – Drongen). Vanaf 19u30 tot 2u30 zal u kunnen genieten van drinken, 
hapjes, koude en warme gerechten, koffie en dessert…  
Prijs voor deze avond ALL INCLUSIVE : 50 EURO/persoon. 
U ontving reeds de officiële uitnodiging met inschrijvingskaart. 
Als u nog niet ingeschreven bent, gelieve dit zeker te doen vóór 6 maart  !!! 
Wij herhalen graag dat u dit jaar eenvoudig kan inschrijven en betalen via overschrijving op 
rekeningnummer BE74 0680 8225 4007. Vermeld in de mededeling a.u.b. “Nacht Ouders” + uw 
volledige naam, zodat wij u ook de inschrijvingsbevestiging kunnen sturen. 
 
2e Familiale wandeltocht :  Zondagvoormiddag 26 april 
Op zondagvoormiddag 26 april organiseert de Ouderraad opnieuw een gezellige familiale 
wandeltocht doorheen Deurle en Sint-Martens-Latem.  
Tijdens de wandeling zullen op verscheidene plaatsen drank en versnaperingen worden aangeboden. 
’s Middags bieden wij tevens (optioneel) eten aan om deze wandelochtend af te sluiten. 
Deze wandeling doorheen onze mooie gemeentes is niet voor U en de kinderen alleen, maar 
iedereen is welkom … breng gerust ouders, grootouders, broers, zussen, neefjes, nichtjes en 
vriendjes mee !! Een uitnodiging met meer details en info wordt u later nog toegestuurd. 
Hou alvast die zondag vrij en zet de wandelschoenen klaar … 
 
 
Met vele groeten, 
 
 
Ouderraad Sint-Jozefsschool Deurle 


