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Beste ouders, 
 
Wat vliegt de tijd… alweer 2 maanden voorbij sinds de laatste info. Hoog tijd voor een nieuwe OR-Sprokkel… 
 
 
Parking 
Zoals in de vorige OR-Sprokkel vermeld  en zoals u zeker ook al heeft kunnen vaststellen, werd tijdens de 
kerstvakantie vorig jaar de parking opnieuw bijgewerkt. 
Bij de vermelding van helpende handen hebben we echter een foutje gemaakt in de bedanking van de 
personen. Daarom, hierbij nogmaals de bedanking aan de juiste personen die Jan en Hervé bijstonden bij dit 
karwei : Bart, Anthony (papa van Thibo), Frank (papa van Noah en Rania) en Johan (papa van Mardoche) ! 
Foto’s vindt u op onze facebookpagina  “OR Sint-Jozefsschool Deurle ” 

 
Jammer genoeg stellen wij nog te vaak vast dat sommige mensen zich over de gele balk stationeren. 
Niet alleen blokkeren zij hiermee het op- en afrijden van anderen, maar tevens –nog erger- brengen ze 
daarmee ook de kinderen in gevaar die met de fiets komen en langs het padje naar de fietsstalling gaan. 
Mogen wij nogmaals uitdrukkelijk vragen om NIET te stationeren langs of over die gele balk ?? 
Als iedereen zijn wagen juist opstelt tegen de afsluiting, kunnen er zeker 9 auto’s stationeren zonder anderen 
te hinderen. Als geheugensteuntje hebben we extra markeringspaaltjes geplaatst op de gele balk, zodat u 
nog beter kan zien waar deze ligt  !  
DANK U voor uw medewerking ! 
 
 
Levende Kerststal 
Op vrijdag 23 december gaven de leerlingen van het 4e leerjaar het beste van zichzelf tijdens de voorstelling 
van de Levende Kerststal. Kon u er niet bij zijn of wil u nog eens kijken… dat kan op YouTube : 
http://www.youtube.com/watch?v=uGKiT1g130Q .  
Nogmaals een dikke proficiat aan de acteurs en de regisseur ! 
 
 
Pannenkoekenverkoop 
We kenden dit jaar een succes met de Pannenkoekenverkoop. Er werd 322,5 kg pannenkoeken verkocht, wat 
een stijging betekent van 92 kg tgo. vorig jaar !! 
DANK AAN IEDEREEN !!  Onze inpakkers Tine en Inge mochten tevens aan 13 kinderen een pannenkoekenpan 
geven omdat zij voor 10 kg pannenkoeken hadden besteld. 
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15 Nieuwe laptops voor de school  !! 

Zoals in de vorige OR Sprokkel reeds aangekondigd, hebben wij als OR de school financieel bijstaan in grotere 

projecten. Reeds lang werd gevraagd naar efficiënte computers om onze kinderen op te leiden en te 

begeleiden in de wereld van tekstverwerking of rekenbladen, internet, sociale media enz. 

 

Samen met de school beslisten we om te investeren in 15 nieuwe laptops, die eind februari allemaal zullen 

klaar zijn voor gebruik in alle klassen … van kleuters tot de leerlingen van het 6e leerjaar. 

Dit alles kon alleen maar dankzij de financiële middelen die de OR bij de verschillende verkoopacties, 
schoolfeesten e.a. spaarde.  
En daarvoor bedanken wij graag U als ouder of familie die Lotuskoekjes, pannenkoeken of tombolalotjes 
kocht, die deelnam aan het Schoolfeest enz. Zonder de financiële middelen uit die activiteiten kunnen wij 
nooit zulke projecten voor de kinderen en de school opzetten !!  DANK ! 
 
 
 
EHBO-avond :  maandagavond 5 maart 
Vorige 2 jaren organiseerden wij een EHBO avond rond reanimatie met veel praktijk op poppen.  
De aanwezigen waren allemaal heel enthousiast en stonden open voor meer info over EHBO. 

Op maandagavond 5 maart nodigen wij kinderarts Dr. Jelle Degrauwe opnieuw uit op onze school. 

U bent welkom vanaf 19u30 en kan reeds bijpraten met andere ouders tijdens het nuttigen van een drankje. 

De uiteenzetting van pediater Dr. Degrauwe start om 20u stipt en duurt tot ong. 22u15. 

Dit jaar richten we ons op niet-levensbedreigende huis-, tuin- en keukenongevallen die onze 
kinderen (of wijzelf) kunnen oplopen en hoe we er wel (of juist niet) moeten mee omgaan. 
We wensen het echt niemand toe, maar we moeten eerlijk zijn… het gebeurt elke dag wel bij iemand. 
Laat u de volgende keer dus niet verrassen en leer op deze boeiende avond wat u moet doen indien er zich 
een ongelukje zou voordoen. 
 
Omdat we deze avond vlot willen laten verlopen en voldoende stoelen en hand-outs voor iedereen willen 
voorzien, zouden we het enorm op prijs stellen mocht u zich vooraf willen inschrijven. 
Stuur gewoon een mailtje naar ordeurle@telenet.be  of bel naar Hervé Matthijs : 0475 565 575. 
Of vul onderstaand strookje in, knip het af en bezorg het aan de juf van uw kind… het komt wel tot bij ons.  
 

A.u.b. uw naam vermelden  +  naam van uw kind  +  het aantal personen waarmee u zal aanwezig zijn. 

 

 

 

Hopelijk tot maandagavond 5 maart, 

 

 

Tine Jespers, Hervé Matthijs  

en alle Ouderraadleden 

 

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

 

Ik,  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

 

ouder van  ………………………………………………………………………………………..….………………………………………………………, 

 

wens …… plaatsje(s) te reserveren voor de volgende EHBO-avond op maandagavond 5 maart om 20u stipt  

 

rond het thema niet-levensbedreigende huis-, tuin- en keukenongevallen. 

 

mailto:ordeurle@telenet.be

