Oudercomité
Schooljaar ‘17-’18

Schooljaar 2017-2018
Een nieuw schooljaar.

Het oudercomité van de duizendpluspoot is een groep enthousiaste vrijwilligers die,

Voor sommigen is het een blij weerzien.

Dit doen ze met enthousiaste suggesties, maar vooral met daden! Iedere ouder die

Nieuwe plannen, nieuwe mensen.

Voor anderen is het de verkenning van iets nieuws.

Maar aan iedereen: Welkom in de Duizendpluspoot!
Met dit boekje willen wij het Oudercomité van de Duizendpluspoot, ons graag voorstellen.

zich wil engageren, wordt met plezier opgenomen in het oudercomité. Door deze

goede samenwerking kunnen wij doelen bereiken ten voordele van alle kinderen van de
duizendpluspoot.

We geven een overzicht van de doelen die we vorig jaar steunden en vertellen wat onze

Participatie

warm te maken om ons te helpen, als actief lid van het oudercomité of als helpende hand

zo vaak mogelijk deel aan deze samenkomsten, er zijn ook steeds enkele leerkrachten.

plannen zijn voor het schooljaar 2017 - 2018. We proberen ook zoveel mogelijk mensen
bij onze activiteiten.

Verder stellen we de leden even aan u voor. Zo weet u wie we zijn en weet u ook wie
u kan aanspreken! Want ook daar streven we naar in het nieuwe schooljaar: open
communicatie. Zo stellen we dit jaar ons eigen e-mailadres voor:

Doorheen het schooljaar vergadert het oudercomité een vijftal keer. De directeur neemt
Een ideaal moment dus om informatie uit te wisselen, suggesties te doen, vragen te

stellen,.... We werken samen in een opbouwende sfeer! Aarzel dus niet om een lid van het
oudercomité aan te spreken als je iets wil aankaarten, we zijn graag jullie doorgeefluik.
Denk eraan dat het om ideeën gaat voor alle kinderen van de Duizendpluspoot.

oudercomité.duizendpluspoot@gmail.com. Meer hierover verder in dit boekje.

Helpende handen

Op één van de laatste bladzijden vindt u een invulformulier. De gegevens van dit formulier

activiteiten gaat integraal naar de kinderen en de school. Telkens steken enthousiaste

worden voornamelijk gebruikt om u te contacteren als helpende hand bij onze activiteiten
of om lid te worden van het oudercomité.

Helemaal achteraan vindt u tenslotte nog een kalender met de schoolvakanties en onze

Jaarlijks organiseert het oudercomité een aantal activiteiten. De opbrengst van deze

ouders de handen uit de mouwen om deze taken tot een goed eind te brengen. Losse

medewerkers kunnen hiervoor de vaste kern van het oudercomité versterken. Er wordt in
werkgroepen gewerkt aan de organisatie van de verschillende activiteiten.

belangrijkste activiteiten van dit jaar.

Financiële steun

We willen ook alle sponsors bedanken die meehielpen bij het uitgeven van dit boekje.

voorbije jaren werd geïnvesteerd in het interieur van de nieuwe kleuterklassen.

Veel leesplezier en een fantastisch schooljaar toegewenst,
Uw oudercomité
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samen met het schoolteam en de directie, mee gestalte wil geven aan het schoolproject.

Als oudercomité geven we de school af en toe een financieel duwtje in de rug. De

Ontmoeten

De boog kan niet altijd gespannen staan. Af en toe maken we tijd vrij voor ontspanning en
trekken we er met de leden een avondje op uit.
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Het bestuur

De leden

Voorzitter

Kurt Dekeyster

Jo Delodder

Papa van Ella L3A en Tibo 2K

Mama van Nathan L2 en Lennert L5B

Ondervoorzitter

Elise Delbeke

Debby Deklerck

Mama van Anou 2K + Finn L1

Mama van Alexine L5A

Secretaris

Barbara Verplaetse

Evelyne Calleeuw

Mama van Marie L6

Mama van Emiliana 1K

Penningmeester

Liesbeth Declercq
Mama van Luka L4
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Samira Farouz

Mama van van Gianna uit L3A
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Frederik Coussement

Dieter Maes

Papa van Ralph L4 en Renée 1K

Annelies Bossuyt

Mama van Amélie L2 en Louise L6

Papa van Enora L1 en Amélie L3A

Delphine Hostyn

Mama van Noah L4 en Louise L2

Annick Hautekeete

Hannelore Coghe

Mama van Amélie L2

Bart Dewaele
Papa van Jakob L4
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Mama van Frauke 2K

Lindsey Vanluchene
Mama van Franne 1K
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Het oudercomité van de Duizendpluspoot probeert elk jaar extra middelen binnen te

Stefanie Derijcke

Mama van Norah L2, Senne 1K en Stien L3B

brengen door leuke activiteiten te organiseren voor kinderen, ouders, grootouders,
vrienden en familie.

Zo kunnen wij met enige trots meegeven dat wij stevig aan het sparen zijn voor de

komende jaren. De kassa rinkelt momenteel op De kassa rinkelt momenteel op 7.398
euro. Eind december kijken we alvast voor de aankoop van 20 Ipads.
We droegen vorig jaar evenwel bij voor
• de dag van de leerkracht
• de ‘goedheiligman’

Stefanie Ameye

• de twee fruitweken

• de inrichting van de peuterklas

Mama van Britt L5A en Ella L2

• attenties voor vrijwilligers, eerste communicanten en vormelingen
Dit schooljaar zouden we graag met u nog iets extra willen uitbouwen: het organiseren
van een thema-avond.

We doen hier enkele suggesties:
• EHBO bij kinderen

Valerie Van Oostende
Mama van Maxime 2K

• Veilig op het internet

• Het nieuwe leerplanconcept ZILL
• Gezond koken voor kinderen

Via het invulformulier achteraan in deze brochure kunt u aangeven of u interesse zou
hebben in zo’n thema-avond. Bij voldoende interesse bouwen we dit zeker verder

uit! U kan ons hierover natuurlijk steeds contacteren via ons algemeen e-mailadres:
oudercomité.duizendpluspoot@gmail.com

Vanessa De Cuyper

Mama van Audric L3A en Thimaux L4
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Komende activiteiten
Welkomdag!

Samen met de school bieden we alle ouders een
drankje aan op de welkomdag! We verwelkomen alle
ouders en kinderen!
Wanneer? Donderdag 31 augustus 2017 van 17 uur
tot en met 19 uur
Waar?
Refter van de Duizendpluspoot

Dag van de leerkracht

Een heerlijk ontbijt voor de leerkrachten!
Ouders houden toezicht op de speelplaats
Wanneer? Donderdag 5 oktober 2017
Waar?
Leraarszaal, Duizendpluspoot

Fruitweken

Een hele week fruit voor elk kindje van de
duizendpluspoot. Ouders schillen fruit en maken
lekkere porties klaar voor elke klas.
Wanneer? Week van 23 oktober 2017.
Week van 11 juni 2018.
Waar?
Elke klas van de Duizendpluspoot
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Frietjesbak

3 x per jaar genieten alle kinderen op school van een
heerlijke frietjesmaaltijd. De frietenbakkers Kurt en
Frederik doen dit al enkele jaren. Het zijn de beste
frietenbakkers van de streek.
Wanneer? 27/10 – 9/02 – 22/06
Waar?
Refter Duizendpluspoot

Wijnverkoop

De wijnwerkgroep (vooral papa’s) selecteren heerlijke
en betaalbare wijnen. Ze stellen een wijnfolder samen
en presenteren dit aan alle ouders.Dit is elk jaar een
groot succes!
Wanneer? Start wijnactie 17 november 2017.
Levering 22 december 2017.
Waar?
Formulieren worden verspreid.
Afhaling zorgklas

Kerstdrink

Op de laatste dag voor de kerstvakantie biedt het
oudercomité een kerstdrankje en donuts uit aan alle
kinderen en ouders van de school.
Wanneer? Vrijdag 22 december 2017 va. 14.30 uur
Waar?
Speelplaats Duizendpluspoot
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Komende activiteiten
Nieuwjaarsdiner voor alle
leden!

Alle leden verzamelen zich op restaurant om samen
gezellig te dineren.
Wanneer? Vrijdag 2 februari 2018
Waar?
Verrassing!

Knutselen voor kinderen

Leden van het oudercomité organiseren een
knutselnamiddag voor de kinderen van de lagere
school. Ze worden ingedeeld in niveaugroepen en
krijgen een koekje en een drankje.
Wanneer? Woensdag 14 februari 2018
Waar?
Refter Duizendpluspoot

Musical!

Een schoolfeest onder de noemer van een musical!
We helpen het schoolteam bij dit evenement.
Wanneer? 24/25/26 mei 2018
Waar?
OC Leieland, Ooigem

Afscheid van het zesde
leerjaar

Samen met de ouders van het zesde leerjaar nemen
we met een voorstelling, een hapje en een drankje.
afscheid van het zesde leerjaar
Wanneer? Donderdag 28 juni 2018 om 19 uur
Waar?
Refter Duizendpluspoot

Samenkomsten oudercomité
Vijf keer per jaar komen we met de oudercomité
leden samen.
Wanneer? 9/10 - 23/11 - 15/01 - 15/03 - 04/06
Waar?
Leraarszaal Duizendpluspoot

Spaghettifestijn!

Een eetfestijn voor iedereen! Met een grandioze
tombola en animatie voor de kinderen!
Wanneer? Zaterdag 3 maart 2018
Waar?
OC De Coorenaar, Desselgem
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Werkgroepen

Er zijn verschillende werkgroepen van het oudercomité.
- wijnwerkgroep
- werkgroep eetfestijn
- werkgroep knustelactiviteit
- ...
Wens je erbij aan te sluiten? Iedereen is welkom! Veel
handen maken licht, maar vooral leuk werk!
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Als mijn wiskundeleraar hard heeft gewerkt,
Is hij uitgeteld.
Ik wil slim worden net als mijn vader,
die wil ook slim worden.
Er zijn 3 soorten mensen.
Mensen die wel kunnen tellen
En mensen die niet kunnen tellen.
Misschien ben ik wel heel intelligent
Ik weet allen niet wat dat betekent
Afkijken is niet stout
Het is gewoon teamwork
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Invulformulier

Oudercomité kalender
September

Oktober

Gelieve dit formulier in te vullen en mee te geven
aan uw kind voor 30 september 2017

November

Ik wens volgende gegevens door te geven
voor gebruik door het oudercomité:
Naam

December

Januari

Februari

Papa of mama van:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Maart

April

Mei
omdat ik lid wens te worden van het oudercomité
om mij uit te nodigen om te helpen bij
een activiteit van het oudercomité
voor sponsoring
ik heb interesse in een thema-avond georganiseerd door het
oudercomité

Juni

Suggesties:

Verlofdagen
20

Pedagogische studiedagen
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oudercomité.duizendpluspoot@gmail.com

Vrije Basisschool Duizendpluspoot
Remi Baertlaan 2, Sint-Eloois-Vijve
056/60 57 62 - 0484/71 11 77

