ww.users.telenet.be/ORDeurle
Deurle, 27 februari 2012
Beste ouders,
Het is alweer een tijd geleden dat u een OR-Sprokkel van ons ontving.
Maar ondertussen zaten wij uiteraard niet stil.

Levende Kerststal
De Ouderraad was blij vele ouders een warm drankje te kunnen aanbieden naar aanleiding van de
Levende Kerststal, gebracht door de leerlingen van het 4e leerjaar, net voor Kerstmis.
U kan de film op YouTube en de foto’s bekijken op onze Facebookpagina.
Links vindt u op onze website http://users.telenet.be/ORDeurle.

Fluo-hesjes
In de loop van de maanden december en januari werden opnieuw een paar controle-acties gehouden
voor het correct dragen van de fluohesjes.
Een absolute meerderheid draagt effectief de hesjes correct en veilig… dank jullie daarvoor.
Zij werden dan ook terecht beloond met een paar kleine cadeautjes.
Wij hopen dat die enkelingen die hun hesje niet droegen, dat wel zullen doen in de toekomst.
Volhardend als we zijn, kunnen we nu reeds aankondigen dat er nog wel eens een controle-actie zou
kunnen volgen…
We herinneren u er ook even aan dat kapotte fluo-hesjes of hesjes die te klein zijn, kunnen
omgeruild worden bij de juf van uw zoon of dochter.

Pannenkoekenverkoop
De Pannenkoekenactie kende dit jaar jammer genoeg een minder succesvolle verkoop.
Alsnog mochten we 971 EURO winst inboeken.
Dank aan iedereen die pannenkoeken kocht en verkocht. Een bijzondere dank aan 6 gezinnen die
meer dan 10 kg verkochten… zij krijgen als beloning elk een geschenk van de Ouderraad.
Zoals beloofd gaat dit budget volledig naar de kinderen door de aanschaf van nieuw
speelgoedmateriaal voor op de speelplaats, wat een jaarlijkse noodzaak is.
Binnenkort zal u dan ook o.a. 5 stevige opbergbakken voor het speelgoed zien staan, verschillende
nieuwe speeltjes voor de jongsten en de ouderen enz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herhaling wegens succes van vorig jaar …
EHBO-avond : inschrijving reanimatie … zie ommezijde !

Subsidie van de gemeente
De Ouderraad ontving als erkende vereniging van de gemeente een werkingssubsidie.
Zoals u wellicht weet, beschikt de school sinds dit jaar niet meer over een schoolbus, waardoor er in
de school wordt geturnd. Er was heel dringend nood aan nieuw turnmateriaal.
Onlangs werd voor onze kinderen allerhande nieuw turnmateriaal aangekocht.
Wij -als Ouderraad- hielpen de school graag met de medefinanciering van deze zware en
noodzakelijke investering.

Boekenbeurs
Elke 2 jaar organiseren wij op onze school een Boekenbeurs.
Ook in 2012 kan u op dat moment interessante lees- en kennisboeken aanschaffen.
Noteer alvast volgende data en tijdstippen van de Boekenbeurs :
Dinsdagavond 27 maart
van 15u30 tot 19u30
Woensdagmiddag 28 maart
van 11u30 tot 13u00 mét signeersessie Siska Goeminne !
Donderdagavond 29 maart
van 15u30 tot 19u30
De Boekenbeurs zal plaatsvinden in de refter van de Sint-Jozefsschool.
Op woensdag 28 maart komt auteur Siska Goeminne voor 2 voordrachten voor onze kinderen. Zij zal
’s middags op de Boekenbeurs aanwezig zijn voor een signeersessie.
We geven u ook graag mee dat er Oudercontacten worden gehouden op dinsdagavond 27 maart en
donderdagavond 29 maart… dus kom zeker langs voor, tussen of na uw gesprek met de leerkracht.

EHBO-avond : reanimatie
Vorig jaar organiseerde de Ouderraad een eerste EHBO-avond rond reanimatie. Foto’s van die avond
kan u nog steeds bekijken op onze Facebookpagina of onze website.
Wegens het grote succes vorig jaar en de vraag naar herhaling, organiseren wij op DINSDAGAVOND
20 MAART een nieuwe avond rond dit thema reanimatie.
U bent welkom vanaf 19u30 in de refter van de school – de cursus begint om 20u stipt !!
Na een korte theoretische uitleg -door Dr. Jelle De Grauwe- wordt er de ganse avond geoefend op
praktijkpoppen, met dank aan Mevr. Isabelle Rohart. U zal worden geleerd hoe u een volwassene,
een kind en zelfs van een baby juist kunt reanimeren. U zal het vaststellen… alle 3 verschillend !
Hopelijk zal u deze technieken nooit dienen toe te passen, maar als het nodig is… laat er ons voor
zorgen dat u weet wat u moet doen en dat u het vooral ook goed doet !!!
Omdat de oefeningen op de poppen door iedere deelnemer moeten uitgevoerd worden (enkel zo
leren we écht hoe het moet), zijn de plaatsen beperkt tot max. 30 deelnemers.
Gelieve dan ook VOOR 12 MAART in te schrijven via onderstaand strookje als u deze zeer
interessante en levensbelangrijke avond wil bijwonen.

Ik, Mevr. / Mr. (schrappen wat niet past) ………..……………………………………………..
Ouder van …………………………………………………………………….…. uit het ……………………………… leerjaar,
schrijf me in voor de cursus REANIMATIE op dinsdagavond 20 maart van 20u tot ong. 22u.
Tel. : ……………………………….

Handtekening :

Of per email naar : herveanneleen@telenet.be

graag vóór 12 maart inschrijven aub

