Http://users.telenet.be/ORDeurle
Deurle, 19 december 2012

Beste ouders,
Het is alweer een hele poos dat u van de Ouderraad nog een Sprokkel ontving.
Echter, ook in het begin van dit schooljaar hebben wij als enthousiast team van ouders niet stilgezeten.

Nieuwe leden
We mochten dit nieuwe schooljaar maar liefst 4 nieuwe ouders als lid verwelkomen! Dank hiervoor !!!!
Wil u als ouder ook uw schouders onder de school steken… vervoeg onze Ouderraad… iedereen is welkom.
Stuur gewoon een mailtje naar ordeurle@telenet.be of bel naar Hervé Matthijs : 0475 565 575.

Lotus Koekjesverkoop
De eerste weken van dit schooljaar organiseerden we onze –intussen traditionele- Lotus Koekjesverkoop.
Ook dit jaar werd een mooie verkoop gerealiseerd, met een enorme dank aan elke leerling en ouder die
zakjes verkocht.
De opbrengst van 1500 EURO gaat –zoals beloofd- volledig naar de kinderen van de school (zie verder).

Schoolfeest
Toegegeven, ons jaarlijks Schoolfeest begin oktober ligt intussen alweer ver achter ons, maar via deze weg
willen we toch nogmaals iedereen van de Ouderraad, alsook alle andere helpende handen voor, tijdens en
na het feest van harte bedanken. Zonder al die vrijwillige handen is er gewoon geen schoolfeest.
DANK U !!
De opbrengst van dit schoolfeest wordt zoals steeds volledig gebruikt als werkingsmiddelen voor de
Ouderraad, waarmee wij o.a. klusjes mee helpen financieren (cfr. de heraanleg van de parking en het
opsmukken van de school), alsook klasbudgetten e.d. aan de leerkrachten geven waarmee ze dan materiaal
aanschaffen voor in hun klassen enz.
De nieuwe formule werd naar ons aanvoelen gesmaakt, maar misschien zijn er nog wel opmerkingen die u
aan ons wil geven. Vandaar dat wij het enorm zouden waarderen mocht u, beste ouder, het hierbij
gevoegde formulier willen invullen en terug meegeven aan uw kind na de vakantie.
Het invullen duurt hooguit 3 minuutjes voor u, maar zal ons in staat stellen om uw opmerkingen (goed of
niet) en suggesties mee te nemen naar onze organisatie van het Schoolfeest in 2013.
Alvast van harte dank voor uw medewerking en het ingevuld terug meegeven van dit formulier !!!

Fluohesjes-controle
In de maand november organiseerden we 2 controle-acties op het juist dragen van de fluohesjes.
De dagen worden vroeger donker en dus is het dragen van deze hesjes toch wel nuttig !!
Bij de eerste onaangekondigde actie waren er 8 kinderen zonder hesje, maar het verheugde ons enorm dat
we bij de tweede controle slechts 2 kinderen zagen zonder hesje. PROFICIAT aan alle anderen !
In januari/februari volgen er zeker nog een paar controles en ook dan kijken we voor een gepaste beloning !

Laatste hand aan de parking
Tijdens de Herfstvakantie werd door een 6-tal vaders (sorry voor de vrouwen, maar zo was het nu eenmaal)
de laatste hand gelegd aan de heraanleg van de parking. De gastank werd verplaatst, deze plek werd vlak
gemaakt, de volledige parking werd met een vers laagje grind bijgevuld en de fietsenstalling werd
verplaatst naast de chalet.
Wij willen graag Anthony, Bart, Lieven en Frank (naast Jan en Hervé van de OR) enorm bedanken voor hun
vrijwillige steun en werkkracht … enkel zo was dit huzarenstukje realiseerbaar.
Foto’s vindt u op onze facebookpagina “ OR Sint-Jozefsschool Deurle ”
Mogen we echter nogmaals uitdrukkelijk vragen (lees “eisen”) dat er met de auto’s NIET achter de gele
balk wordt gereden ? Dit is de zone waarlangs de fietsers de school betreden en wij willen niet dat er
ongevallen gebeuren !!
Tevens willen we vragen om uw wagen NIET langs deze gele balk te parkeren. Dit stopt de ganse parking
op en zorgt alleen maar voor het blokkeren van andere auto’s die de parking niet afkunnen.
DANK voor uw begrip en medewerking !!

Pannenkoekenverkoop
Deze week start de verkoop van de Pannenkoekenactie. Een afzonderlijke brief met meer uitleg, alsook de
bestelbonnetjes hiervoor worden meegegeven met uw kind.
Wij herinneren u er aan dat ook deze opbrengst integraal wordt geïnvesteerd voor de kinderen (zie verder).

15 Nieuwe laptops voor de school !!
Zoals hierboven en eerder reeds meegedeeld, gaan de opbrengsten van de verschillende acties en
verkopen niet in onze zak, maar wel integraal terug naar onze kinderen via de school.
Reeds geruime tijd wisten wij dat er een gebrek en nood was aan efficiënte computers. Of we het willen of
niet, maar onze kinderen moeten mee met de tijd en daarom vinden ook wij als OR het belangrijk dat onze
kinderen met computers leren werken, alsook met allerhande programma’s, internet, sociale media enz.
De school werkte (en zal dit nu nog meer doen) een pedagogisch plan uit om die opleiding te verzorgen
naar alle leerlingen van de school (dus niet alleen de 5es of 6es, maar tevens de lagere klassen).
Om dit plan en ICT-project mogelijk te maken, hebben wij als Ouderraad na grondig overleg onze volledige
steun gegeven door de financiering op ons te nemen. Maar liefst 15 nieuwe laptops zullen worden
aangekocht en klaargemaakt om vanaf 2013 te gebruiken over alle klassen heen.

Levende Kerststal vrijdag 23 december 2012
Vrijdagochtend 23 december mogen we opnieuw genieten van de Levende Kerststal, traditioneel gebracht
door de leerlingen van het 4e leerjaar onder leiding van juf Ria.
Als Ouderraad verwelkomen wij u graag met heerlijke koffie, warme chocomelk, verrukkelijke Glühwein of
een glas fruitsap.
Een fantastisch moment om de kerstvakantie mee in te zetten !! Wij verwachten u !!

De volledige Ouderraad wenst u alvast een Zalige Kerst toe, alsook en spetterend eindejaar.

Dat 2013 u veel momenten mag bezorgen van intense vriendschap en warme liefde !!
Met feestelijke groeten,

Tine Jespers, Hervé Matthijs
En alle Ouderraadleden

KORTE EVALUATIE SCHOOLFEEST 2012

Op zaterdag 6 oktober organiseerde de Ouderraad een nieuwe formule van het jaarlijkse Schoolfeest.
Met deze korte evaluatie willen wij graag Uw mening, opmerkingen en eventuele suggesties.
Omdat het altijd gemakkelijker is opmerkingen te geven dan zelf te organiseren, zouden wij het enorm
waarderen mocht u 3 minuutjes tijd nemen om dit formulier in te vullen.
Het zal ons als Ouderraad alleen maar helpen om het Schoolfeest nog beter te maken !!
Alvast van harte dank !!

1. Wat is uw voorkeur van dag dat het schoolfeest plaatsvindt ? (aanduiden wat past a.u.b.)
O Altijd op zaterdag
O Altijd op zondag
O Mij om het even
O Alternerend (ene jaar zaterdag, andere jaar zondag)
2. Wat is uw voorkeur van moment dat het schoolfeest plaatsvindt ? (aanduiden wat past a.u.b.)
O vanaf ong. 11u tot ong. 18u (zoals vroegere edities)
O vanaf ong. 14u tot ong. 21u (zoals laatste editie)
O Mij om het even

3. Eventuele opmerkingen of suggesties over de optredens van de kinderen ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Eventuele opmerkingen of suggesties over het animatieprogramma (spelletjes voor de kinderen) ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Eventuele opmerkingen of suggesties over de catering en de service ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Eventuele opmerkingen of suggesties over de algemene organisatie ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gelieve dit formulier mee te geven in de agenda van uw kind. Wij krijgen het wel via de leerkracht.

DANK U !!!

