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Met nieuwe moed, veel verwachtingen en een frisse start verwelkomden we alle 
duizendpotertjes op 1 september 2020.
Na een bewogen jaar vol regels, codes en teleurstellingen door de huidige pandemie 
hopen we alles dit schooljaar weer op normale rails te krijgen.
We hebben nog steeds regels te volgen, codes te respecteren waardoor we dit 
schooljaar geen evenementen mogen organiseren op school of met een groot aantal 
deelnemers. Dit werd beslist door de scholengemeenschap “De Wegwijzer”. Wij volgen 
deze beslissing om zo vlug mogelijk het virus te overwinnen.
Dit jaar focussen we ons op de wijnverkoop en een nieuw initiatief nl. het ontbijt aan huis.
Deze kunnen we volledig “Coronaproof” aanbieden en hopen hiermee toch een klein 
steentje bij te dragen tot het welzijn van de kinderen op onze school.
We hopen met alle ouders in en naast ons comité een warme gemeenschap te vormen, 
om samen het monstertje te verslaan.
We wensen ieder kind op school een leerrijke en meer ontspannende tijd op school, 
samen met hun vriendjes.

Groeten,

Het oudercomité Duizendpluspoot.

Het oudercomité van de duizendpluspoot is een groep enthousiaste vrijwilligers die, 
samen met het schoolteam en de directie, mee gestalte wil geven aan het schoolproject. 
Dit doen we met enthousiaste suggesties, maar vooral met daden! Iedere ouder die 
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.

Participatie
Doorheen het schooljaar vergadert het oudercomité een viertal keer. De directeur neemt
zo vaak mogelijk deel aan deze samenkomsten, er zijn ook steeds enkele leerkrachten 
aanwezig.
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.

Helpende handen
Jaarlijks organiseert het oudercomité een aantal activiteiten. De opbrengst van deze 
activiteiten gaat integraal naar de kinderen en de school. Telkens steken enthousiaste 
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.

Financiële steun
Als oudercomité geven we de school af en toe een financieel duwtje in de rug. De
voorbije jaren werd geïnvesteerd in fluohesjes. Wij kozen om dit jaar de centjes te sparen 
om een groter project te kunnen financieren. 

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.

Schooljaar 2020-2021
#CORONA PROOF
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Het bestuursteam De leden

Samira Farouz
Mama van Gianna L6

Ik draag graag mijn steentje bij op deze kleurrijke school.

Annelies Walgraeve
Mama van Stan 2K

Als mama van Stan werk ik graag mee aan activiteiten om 
van onze school een fijne, sportieve, gezonde en leerrijke 
plek te maken.

Evelyne Calleeuw
Mama van Emiliana L1 en Amelia 2K 

Graag draag ik een steentje bij om verder mee te bouwen 
aan het groeiproces van alle kinderen en de school.  Want 
elk kind verdient een fijne schoolomgeving waarbij men 
onbezorgd kan genieten en zichzelf kan ontwikkelen.

Delphine Hostyn
Mama van Louise L4 en Jérôme 3K

De betrokkenheid op school, nieuwe ouders leren 
kennen, mee kunnen werken aan de toekomst van elk 
duizendpotertje, dat is mijn motivatie.

Liesbeth Declercq
Mama van Alizé 2K

Samen bouwen aan een leuke schoolomgeving waar we er 
zijn voor elkaar. Samen leuke herinneringen en momenten 
maken voor onze kindjes.

Stefanie De Rijcke
Mama van Stien L6 en Norah L5 en Senne L1

Ik ben graag betrokken bij het reilen en zeilen van de 
school. Daarnaast vind ik het ook belangrijk om een 
steentje bij te dragen aan activiteiten, acties, ... die 
ten goede komen aan de kinderen en iedereen in de 
1000+poot.

Jo Delodder
Mama van Nathan L5

Als lid van het oudercomité wil ik het welbevinden van elk 
Duizendpotertje mee helpen ondersteunen.

Hannelore Coghe
Mama van Frauke L2 en Klaas 3K

Ik wil graag actief deel uitmaken van het bruisende 
schoolleven waar zorg dragen voor elkaar centraal staat.

Kurt Dekeyster
Papa van Ella L6 en Tibo L2

Het is leuk om een handje te helpen ten voordele van alle 
kids/ouders en om de vele blije gezichtjes te zien bij bv. de 
frietjesbak...
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Dieter Maes
Papa van Amélie L6 en Enora L4

Frederik Coussement
Papa van Renée L1

Annelies Bossuyt
Mama van Amélie L5

Ik zit in het oudercomité omdat ik samen met andere 
ouders de kinderen een leuke schooltijd wil bezorgen.

Annick Hautekeete
Mama van Amélie L5

Lindsey Vanluchene
Mama van Franne L2

Ellen Devriendt
Mama van Maxime L1 en Charlotte 2K

Omdat ik zelf zo’n fijne herinneringen bewaar aan mijn 
eigen schooltijd hier, wil ik onze school ondersteunen in 
haar opdracht, zodat alle kinderen fantastische en leerrijke 
schooljaren kunnen beleven.

Valerie Van Oostende
Mama van Maxime L2

Barbara Delbeke
Mama van Giulia L3

Als mama van Giulia vind ik het belangrijk om mee te 
werken aan een schoolomgeving waar elk kind zichzelf kan 
zijn en alle kansen krijgt om zich te ontplooien.

Nele Van de Walle
Mama van Marie L2 en Emiel L4

Gaietan Cambier
Papa van Neeltje L1 en Jokke 1K

Elise Delbeke
Mama van Anou L2 en Finn L4 

Door met een groep ouders hier en daar een extra duwtje 
te geven, ben ik ervan overtuigd dat ouderbetrokkenheid 
een positief effect heeft op de schoolwerking. Vele 
handen maken werk licht.

Ruben Hoornaert
Papa van Elias 1K

Door, als papa van een duizendpluspoter, een steentje 
bijdragen via het oudercomité, hoop ik alle kinderen 
te helpen een mooie toekomst uit te bouwen in deze 
kleurrijke, sportieve en aangename school.
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Het oudercomité van de Duizendpluspoot probeert elk jaar extra middelen binnen te
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 6.909 euro. 
Dit schooljaar kijken we samen met directie en juffen na, welk project we dit jaar kunnen 
financieren. 

We droegen vorig schooljaar bij voor:

• fluohesjes
• de dag van de leerkracht
• de ‘goedheiligman’
• de twee fruitweken
• attenties voor vrijwilligers, eerste communicanten en vormelingen.

De 4 vergaderdata voor dit schooljaar staan vast op volgende dagen:
 

• ma 8/10/2020
• di 8/12/2020
• do 4 /03/2021
• di 1/06/2021

Onze vergadering begint om 20u15 en gaat door in de refter. (#CORONA PROOF)

Vanessa De Cuyper
Mama van Ellie L2 en Fenne K2

Stefanie Vandewalle
Mama van Audric L6 

Ik wil er graag toe bijdragen om van de school van mijn 
kinderen een fijne plek te maken, waar ieder kind zich 
zorgeloos kan ontwikkelen op zijn eigen manier. 
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Quiz, Fruitweken, 
Frietjesbak, 
kerstdrink, eetfestijn, 
knutselnamiddag.

We focussen ons vooral op:

We verwelkomen ook ons 
nieuw lid:

Activiteiten:

...en er is nog steeds 
plaats voor enthousiaste 
medewerkers!

Wijnverkoop
Dit jaar bieden we weer een topselectie aan met 
lekkere en vooral betaalbare wijnen.
Wanneer? Start wijnactie: half november
 Levering: vrijdag 18 december 2020
Waar? 16/12 en 18/12 op afspraak.

Paasontbijt aan huis
Meer info volgt...

Charline Buyck
Mama van Cyriel P1 (vanaf 9/11/2020)

‘Even kort voorstellen want jullie zullen mij nog niet kennen 
van aan de schoolpoort... 

Mijn naam is Charline, mama van Cyriel die na de 
herfstvakantie mag starten in het peuterklasje, spannend! 

Zelf heb ik 9 mooie jaren op deze school doorgebracht 
en nu ook mijn zoontje hier zijn schoolloopbaan start, wil 
ik graag mijn steentje bijdragen aan het behoud van een 
schoolomgeving waarin alle kinderen zich thuis voelen 
en, net zoals ik nog steeds doe, met veel plezier aan 
terugdenken. Ik kijk er alvast heel erg naar uit. Graag tot 
binnenkort!’
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Via deze weg willen we u ook nog eens herinneren om uw online-aankopen (waar 
mogelijk) via TROOPER platform te bestellen. Zo kunnen we op een makkelijke manier 
toch nog een duitje in het zakje doen zonder het ons enige moeite kost.

Zoek de unieke pagina van je vereniging op trooper.be
Je kan zoeken op duizendpluspoot of 8793 (postcode) zo vindt je ons.
Op deze pagina van je vereniging klik je op een shop
Shop en betaal op de webpagina van de shop.
Door via Trooper te passeren weet de shop welke vereniging je wil steunen. Zelf betaal je 
geen euro extra.
Het is de moeite waard, veel gebruikte online shops nemen deel aan dit project: Collect 
and Go, Dreamland, Decathlon, Zeb, JBC, Torfs, Zalando, Aliexpress, Coolblue, Center 
Parcs, BOL.com, enz...

Sponsoring 
schooljaar 2020-2021:

www.trooper.be/ocduizendpluspoot 

Hoe kan jij troopen?
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Beleggingen – Kredieten - Verzekeringen 

Millenniumstraat 2, 8793 St. Eloois-Vijve

Tel 056 60 25 08 

Email info@deblaere-vandemaele.be 

Website www.deblaere-vandemaele.be

Nieuw kapsalon te Vijve!

Dames, heren en kinderen - Vegan products by Maria Nila
Visit us on Facebook Casa Laure - online booking mogelijk!
Posterijstraat 5 8793 Sint-Eloois-Vijve GSM 0493/97.19.00
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Aloise Biebuyckstraat 4 - 8793 Waregem
0470 66 47 43 - info@texperiment.be - www.texperiment.be
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Kalender

Vrije dagen van het 1ste trimester

Vrije dagen van het 2de trimester

Vrije dagen van het 3de trimester

De zomervakantie begint op 
dinsdag 29 juni 2021 om 16u

- woensdag 23 september: pedagogische studiedag
- maandag 28 september 2020: facultatieve vrije dag
- herfstvakantie: van maandag 2 november 2020 tot en met zondag 8 november 2020
- woensdag 11 november 2020: wapenstilstand
- kerstvakantie: van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021

- krokusvakantie: van maandag 15 februari tot en met zondag 21 februari 2021
- paasvakantie: van maandag 5 april tot en met zondag 18 april 2021 

- vrijdag 30 april 2021: facultatieve vrije dag
- donderdag 13 mei 2021: O.L.H.-Hemelvaart
- vrijdag 14 mei 2021: brugdag
- vrijdag 21 mei 2021: pedagogische studiedag
- maandag 24 mei 2021: Pinkstermaandag
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oudercomite.duizendpluspoot@gmail.com

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


