aflevering 11
maandag 3 februari 2020
Verslag vergadering oudercomité vindt u onderaan de nieuwsbrief.

Ouders koken voor ouders, leerkrachten en kinderen in het
schoolrestaurant.
Iedereen is welkom!
De opbrengst gaat integraal naar de aankoop van
speelplaatsmaterialen.

Vrijdag 7 februari nodigden we jullie uit voor ‘Feest bij de buren’. Vanaf 15.30u zijn jullie
welkom in het schoolrestaurant om te genieten van een werelds hapje of drankje. Er zijn ook
spelletjes en activiteiten voor de kinderen. Wie nog iets lekkers wenst te maken voor ons buffet
mag dit nog steeds laten weten aan de klasleerkracht of aan het secretariaat. Op 7 februari
mogen jullie je gerechten meebrengen naar de school. Denk eraan om het kaartje in te vullen
met wat extra info over je gerecht (dit ontvang je wanneer je het gerecht komt brengen).
De officiële uitnodiging ontvingen jullie via Smartschool. Tot dan!

Leerlingenaantal
Jaarlijks wordt op 1 februari het aantal leerlingen per school doorgegeven
aan het Departement Onderwijs.
BS Papageno telt 85 kleuters en 107 leerlingen lager onderwijs. Totaal van
192 leerlingen (t.o.v. 179 leerlingen vorig schooljaar).

GEEN SCHOOL op woensdag 12 februari wegens
een pedagogische studiedag met alle scholen van Scholengroep
Brussel.
Er zullen die dag workshops over de scholen heen georganiseerd
worden.

Luizen
Heeft uw kind luizen?
Gelieve dit zo snel mogelijk aan de leerkracht te melden.
Zo kunnen de andere ouders van de klas verwittigd worden. Het is de
verantwoordelijkheid van de ouders om de behandeling op te starten en
aan te houden tot de luizen verdwenen zijn.
Alvast dank voor uw medewerking.

Uitstappen (zie ook Smartschoolkalender)
- L3 gaat op dinsdag 4 februari naar ‘Druktopus, schrijfvis’.
- L3L6 gaan op maandag 10 februari naar de bib.
- L4L5L6 gaan op donderdag 13 maart naar het toneelstuk ‘Mieren’.
- K3L1 gaan op vrijdag 14 februari naar ‘Kookmet’.

Wafelverkoop van 17 februari tot en met 19 maart
De school organiseert opnieuw een wafelverkoop. Het doel is om 350 dozen wafels te
verkopen. Met de opbrengst van de verkoop worden klasmaterialen aangekocht.
Wat bieden we aan?
- Ambachtelijke vanille wafels, individueel verpakt, 31 stuks

-

Suikerwafels, individueel verpakt, 14 stuks

-

Kempische galetten, 20 pakjes van 2 stuks

-

Frangipanes 12 stuks individueel verpakt

Prijs: 7 euro per doos
Maandag 17 februari ontvangt u hierover een brief met bestelstrookje.
Bestellen kan tot 19 maart.

Donderdag 13 februari = wieltjesdag KLEUTERSCHOOL
Iedereen mag dan een skateboard, skeelers, ... meebrengen om
tijdens iedere speeltijd te "rollen".
Wieltjesdag = veel (rij)plezier!

Weetjes
- Groepstraining met meester Wissam elke maandagavond om 19.30u in de turnzaal.
- Infoavond boerderijklassen L1L2 op maandag 17 februari om 18.15u in L1.

‘Ons restaurant’ 3de kleuterklas – 1ste leerjaar
De komende weken gaan de leerlingen van de 3e kleuterklas en het 1ste leerjaar op zoek naar
een kok voor koning Schrokkerdebrok. Hierbij komen we meer te weten over wat het beroep
van een kok inhoudt, komen we meer te weten over verschillende soorten groenten en fruit,
gaan we zelf aan de slag als echte koks en nog veel meer!
Dinsdag 18/02 nodigen wij de (groot)ouders van de kleuters van K3 en de leerlingen van L1 uit
voor een hapje en drankje.

Naschoolse activiteit ‘dans’ K0K1 met juf Lore
De activiteit wordt vanaf nu verplaatst van vrijdag naar donderdag 15.35u/16.05u.
Ouders die hun kind nog wensen in te schrijven, kunnen contact opnemen met het secretariaat.

Na een geslaagde eerste Thee-Matinee, maken we
jullie graag warm voor een tweede editie. Op
woensdag 19/2 tussen 7.45u – 9u zien we jullie
graag terug aan de schoolpoort voor een warme kop
thee en gezelligheid. Kan je niet lang blijven, geen
probleem, neem een snelle slok! Neem je graag je
tijd? Kom gerust een keertje vroeger!
Wil je graag een handje helpen? Geef een seintje aan eline.leonard@bspapageno.be

Verjaardagen vieren: geen snoep/chocolade en frisdrank
meegeven!
Gelieve uw kind geen snoep of chocolade(taart) mee te geven voor
een verjaardagsfeestje in de klas. Wie toch iets wil meegeven, kan
bijvoorbeeld denken aan een cake of een boek voor in de
klasbibliotheek. Wanneer u toch snoep meegeeft, zal deze niet
worden uitgedeeld.
Dank voor uw medewerking.

Dikke truiendag
Dinsdag 11 februari wordt de thermostaat een graadje lager gezet, Zo
dragen we ons steentje bij om de CO2 uitstoot te verminderen. Je mag
dus zeker een dikke trui aantrekken.

Verslag oudercomité maandag 20 januari 2020
Aanwezigen:
* Leerkrachten + directie
- Bénédicte Stenier (Directeur)
- juf Elisabeth
- Juf Sarah
* Ouders:
- Sarah Mortier (mama van Falke (L6), Tess (L5), Lou (L2))
- Inne Olders (mama van Nora (L4), Eline (L2))
- Femke Zimmerman (mama van Lenora (L3) en Flynn (K3) en Indigo (K1))
- Wouter De Smedt (papa van Noah K3)
- Suzanne Beautyman (mama van Linnea K1)
- Laura (mama van Kenzo (L2)

*Verontschuldigd:
- Mariya Mechenko (Mama van Dennis)
- Isabelle Van Bambost (mama van Jimmy)
- Nathalie Flohr (mama van Karan)
- Roya Karimy (mama van Subhan)
- Laetitia de Doncquers (mama van Yann)
Feest bij de buren 7 Februari
Ouders worden gevraagd om iets om te eten mee te brengen (van hun eigen cultuur). Dit wordt
aan een democratische prijs verkocht en de opbrengst is voor het school. Het oudercomité zal
gevraagd worden om hier en daar wat bij te springen. Het werkschema wordt aangevuld door
de ouders van het oudercomité.
Spaghetti-avond 30 oktober
De school en het oudercomité zouden volgend schooljaar een spaghetti avond organiseren op
30 oktober in combinatie met het Halloween feest. Sarah kijkt nog na hoe we dit praktisch het
best kunnen organiseren. Volgende sausen worden door de ouders gemaakt:
- Vegetarisch
- Bolognaise
- Halal
Eventueel nagaan of het mogelijk is om de dag voordien de saus te maken met Eline Leonard
(Brede schoolcoördinator) en ouders.
Het oudercomité wordt gevraagd oude tapijten te verzamelen zodat het podium in de turnzaal
kan worden geplaatst en de vloer niet beschadigd wordt.
Papageno goes green
Er zijn al heel wat activiteiten georganiseerd rond het thema van “Papageno goes green”:
- Moestuintje
- Volgend jaar: Internationaal Sensibiliseringsproject (United Nation Sustainability goals) –
tbc
- Oudercafé rond het thema zal worden georganiseerd door Eline van de brede school.

Varia
-

Smartborden komen eraan in september voor L4L5L6.
Vraag van het oudercomité of het mogelijk is meer buitenschoolse activiteiten te posten
op facebook vooral voor ouders die niet bekend zijn met alle mogelijke activiteiten.

Data volgend vergaderingen
Data Oudercomité: maandag 18 mei om 19.15u
Data schoolraad: maandag 18 mei om 18.15u

• Alle ouders en leerkrachten zijn van harte welkom!

