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Wensen 
 

Voor wie in 2018 onze school net iets mooier mee kleurde, 

mee kwam lezen of op pad ging, knutselde,  

of met andere woorden, alle vrijwilligers: 

van het oudercomité tot de verre vrienden van de school, 

iedereen die mee hielp  

om er voor de kinderen het beste van te maken, 

heel gemeend : dankjewel ! 

En al is het nog december, het schooljaar niet eens half, 

we zijn er absoluut zeker van: 

ook voor het héle jaar 2019 

wensen we jullie  

Respect voor mensen, groot en klein. 

Respect voor alle verschillen. 

Respect voor verleden en toekomst. 

Respect voor wie we zijn en zien. 

Respect: een werkelijk warm klimaat onder elkaar. 
 
 
 

Ontbijt op 17 februari 2019 
2018 loopt op zijn laatste benen en daar komt 2019 al om de hoek piepen. Hét moment dus om 
nieuwe voornemens te maken. Mogen wij als Oudercomité alvast een eerste warme suggestie 
doen? Laat je op zondag 17 februari verwennen met een overheerlijk en uitgebreid 
ontbijtbuffet op school. Noteer dit lekkere en gezellige evenement nu al in je agenda. Doen! 
 
Al dat lekkers waarvan je op het buffet kunt smullen, komt er echter niet vanzelf. We zijn net 
als vorig jaar op zoek naar gulle gevers. Dat kan zowel met producten als met een financieel 
duwtje in de rug. Belangrijk daarbij om weten is dat de opbrengst van het ontbijtbuffet 
integraal de kinderen op school ten goede komt. Als goed voornemen kan dat tellen! 
 



 

Elke sponsor wordt op het buffet duidelijk in de kijker gezet. Op elke tafel ligt ook een flyer 
waarop alle sponsors staan vermeld. Uiteraard worden de sociale media niet vergeten. Volg ons 
op Facebook! Daarnaast kunnen we ook nog wat helpende handen gebruiken, die de dag van 
het ontbijt een handje toesteken. Wie wil sponsoren of helpen, neemt hiervoor best contact op 
via oc_desleutelbloem@hotmail.com, graag vóór 10 januari 2019. 
 
Laten we er samen een smaakvolle editie 2019 van maken! 
 
Alvast heel fijne feestdagen gewenst. 
Namens het Oudercomité 
 
 

Schoolpoorten toe 
De schoolpoort sluit vrijdag 21 december en wordt heropend op maandag 7 januari. Tenzij er 
iemand een noodplan voor een vergeten nieuwjaarsbrief inschakelt…..  
 
 

Geen naschoolse opvang : driemaal opgelet! 
Op 8 januari is er opnieuw een personeelsvergadering : denk er opnieuw even aan dat de 
schoolpoort die dag dus sluit om 15 u. 45. Ook op 14 januari wordt er vergaderd en is er geen 
naschoolse opvang. Bovendien is er op 16 januari een pedagogische studiedag en mogen de 
leerlingen de hele dag thuisblijven. 
 
 

Erik van Os op bezoek 
Onze bibliotheek nodigt dubbel uit. Op 7 januari hebben ze de auteur Erik van Os uitgenodigd 
om de leerlingen van twee te vertellen en te animeren vanuit zijn boeken. Dat het een avontuur 
zal zijn, daarvan zijn wij alvast overtuigd! 
 
 

Grootouderfeest voor de kleuters 
We melden al graag – dan kan het mooi in de nieuwe agenda’s genoteerd worden – dat de 
grootouders van de kleuters uitgenodigd worden voor het « Een doos voor Thomas »-feest op 
woensdag 30 januari. Jullie ontvangen in januari nog een uitnodiging met meer informatie en 
een inschrijvingsstrookje. 
 

 


