Nieuws uit de OUDERRAAD

Prettige feestdagen!
aan alle kinderen en ouders van ‘t Kersenpitje

Wat hebben we dit schooljaar al gedaan?
Op 12 oktober werden de kleuters verwend met een
groenten receptie. We zagen ze smullen van de
wortelen, mini-tomaten, bloemkoolroosjes en
komkommer. Natuurlijk kon een bijpassend sausje niet
ontbreken. Naast die groenten-en fruitnamiddagen
sponsort, bestelt en levert de ouderraad de koeken die
de kinderen elke dag eten. Hierdoor kunnen de koeken
aan de democratische prijs van 5 euro per trimester
aangeboden worden. Zo kregen de kindjes al wafels,
boudoirs, prinskoeken, cracotten, speculaas, petit
beurre, enz. Mmmm, dat smaakte allemaal lekker!

Geplande
evenementen
14-1-2019
Ouderraad 20h
1-2-2019
Pannenkoeken
2-2-2019
Kabouter-lichtjeswandeling
29-3-2019

Op de “Dag van de Leerkracht”, 5 oktober, kregen de
juffen en de directrice een noodpakket. Deze mogen
ze openen in geval van nood want in het pakket
vinden ze onder meer Dafalgan, oordoppen, balpen,
zakdoeken, snoepen, pleisters en iets lekkers om te
drinken. We kregen enthousiaste reacties te horen.

Verder sloegen we de handen in elkaar met de
ouderraad van de lagere school ‘De Lieve’ voor de
organisatie van onze derde “Kersthappening” op
vrijdag 14 december. Net als vorige jaren was het een
wervelend succes! Zowel groot als klein genoten van
de gezellige sfeer en de talrijke kraampjes. Foto’s kan je
terugvinden op onze facebookpagina. Tot volgend
jaar?!

Kersjesquiz

Nieuwe leden
Maandag 14 januari
afspraak om 20h
voor de volgende
samenkomst van de
ouderraad.
Aansluiten kan bij elke
vergadering.
Hartelijk welkom.

Wat staat er nog op de agenda?
Kabouter-lichtjes-wandeling
Op zaterdag 2 februari organiseren we een kabouter-lichtjeswandeling ± 3km. Afspraak vanaf 17u in de Belleschool met
een fluohesje aan en een zaklamp in de hand. Het wordt
een sfeervol evenement voor iedereen in jouw gezin.
Deelname aan de wandeling is gratis. Er is de mogelijkheid
om aan democratische prijzen sneukelkaarten te kopen.
Houden jullie de boekentassen van jullie kapoen in de gaten
om zich in te schrijven? Jullie komen toch ook?

Vertel het ons
Pannenkoeken
Op 1 februari trakteren we
de kleuters op
pannenkoeken voor
lichtmis. Wie graag helpt
bakken mag ons
contacteren op
ouderraad@kersenpitje.be
De pannenkoeken
worden vooraf gebakken
en op school afgegeven
op vrijdagochtend.
Ideeën

KersjesQuiz
Spijker alvast je algemene kennis bij en kom op vrijdagavond
29 maart naar de enige echte Kersjesquiz 2019 voor ouders
en sympathisanten van ‘t Kersenpitje! Iedereen prijs!
De snelle beslissers, die zich inschrijven voor 1 januari,
trakteren wij op een gratis drankje tijdens de Quiz.

Hebben jullie nieuwe
ideeën voor leuke acties,
activiteiten of projecten?
Laat het ons weten op
ouderraad@kersenpitje.be
Ook vragen aan de
ouderraad zijn steeds
welkom.

Facebook
Volg ons op facebook:
ouderraad kersenpitje

Graag stellen we ons nog eens voor :

Aarzel zeker niet om ons aan te spreken met vragen
of opmerkingen. Of kom erbij!

