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                     Deurle, 5 juni 2012 

 
 
Beste ouders, 
 
Als we naar het weer kijken zouden we het niet denken, maar we zijn ondertussen al in juni aanbeland. 
Hoogtijd voor een laatste OR-Sprokkel in dit schooljaar.  
 
Boekenbeurs  
Toegegeven, maart ligt ver achter ons, maar deze info waren we u nog verontschuldigd. 
Dank aan iedereen die boeken kocht…  met dank aan boekhandel LETTERS&CO uit Deinze. 
De Ouderraad schonk naar jaarlijkse gewoonte een boekenbon aan elke leerkracht van de school om de 
bibliotheek van hun klas met nieuwe boeken aan te vullen. 
U kon allemaal meedingen naar 2 mooie boekenbonnen door het juiste gewicht te raden van de stapel 
boeken die op de toog stond. Het juiste gewicht bedroeg 27 kg. Proficiat.  
De winnaars van onze wedstrijd waren Ophélie Piret en Xander Van de Putte. Dikke proficiat !! 
 
EHBO-avond : reanimatie 
Op 20 maart hielden we een herhaling van onze 1e succesvolle EHBO-avond rond reanimatie. 
De opkomst was iets lager dan vorig jaar, maar de 25 aanwezigen genoten van een leerrijke en boeiende 
avond. Met dank aan Dr. Jelle De Grauwe en Mevr. Isabelle Leroux-Rohart.  
Volgend schooljaar (wellicht ergens begin november) volgt een EHBO avond rond de kleine ongevallen en 
wat u dan zou moeten doen (of juist niet !)… voor elke ouder een absolute must !!  Meer info volgt… 
 
Receptie Eerste Communie 
De Ouderraad verzorgde ook dit jaar weer een kleine receptie voor alle Eerste Communicanten en hun 
familie. Aan elk van hen nogmaals een dikke proficiat ! 
 
Schoolfeest 2012 
NIEUWE  DAG :  Zaterdag  (niet op zondag !!) 
NIEUWE  DATUM :   6 oktober 2012 
NIEUW  CONCEPT :   Vernieuwd namiddag- en avondprogramma  (met o.a. kinderdisco !!) 
Meer info volgt, maar hou deze zaterdag alvast vrij en wees er als de kippen bij  !! 
 
Zomerklusjes 
Ook deze zomer plannen we een aantal klusjesmomenten. 
Dit gaat van kleine opkuiswerkjes tot iets grotere klussen. 
Als u ook een handje (liefst allebei) wil meehelpen, u bent  VAN  HARTE WELKOM !! 
Stuur gewoon een mailtje naar ordeurle@telenet.be  of bel naar Hervé Matthijs : 0475 565 575. 
 
 
Wij wensen u alvast een zonnige en deugddoende zomer toe en kijken uit naar die zomerse Onthaalavond 
op donderdagavond 30 augustus, waar wij u graag uitnodigen voor een glas !!  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Het ganse Ouderraad-team 
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