
Sint-Andreasinstituut Basisschool
Garenmarkt 8 - 8000 Brugge

050/47 09 47 - www.sint-andreas-brugge.be
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Betreft: oudercomité

Beste ouders,

Het oudercomité heeft op onze school al een lange, bloeiende traditie. Helaas strooide
corona roet in het eten zodat we vorig jaar niet konden vergaderen. Ook onze
gebruikelijke activiteiten konden niet doorgaan. Toch zaten we ook in die rare tijden niet
helemaal stil.

- We hebben de leerkrachten verwend met een espressobar en huisgemaakte lekkernijen
op de Dag van de Leerkracht in oktober.
- De pannenkoekenactie was zeer succesvol. Bedankt aan iedereen die geholpen heeft
en pannenkoeken gekocht heeft. We hebben de speelkoffers van het Oudercomité
goed kunnen vullen en hebben de Sint wat financiële steun kunnen geven zoals we elk
jaar doen.
- Elke woensdag kwam een groep fruitouders nog samen om het fruit te snijden en
verdelen voor het Tutti Frutti project. We werden gezien als essentieel en hebben dit elke
week kunnen blijven doen voor onze kinderen.

Dit jaar kijken we er naar uit om terug activiteiten te organiseren: Tutti Frutti op woensdag,
het tweedehandsfestival, een pannenkoekenverkoop, en meer… Hopelijk kunnen we
opnieuw voor wat gezelligheid zorgen met een bar tijdens de oudercontacten op school.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe ouders en nieuwe ideeën. Je hoeft niet (altijd) naar de
vergaderingen te komen. Wil je actief meewerken aan het oudercomité of gewoon af en
toe de handen uit de mouwen steken op de een of andere activiteit, dan vragen we om
het forumlier (bevraging oudercomité) in te vullen. Door op de blauwe tekst te klikken,
kom je automatisch op het formulier terecht. Zo zijn wij op de hoogte van jouw wensen.
Alvast bedankt hiervoor.

Bevraging oudercomité

We nodigen je alvast uit op de startvergadering op dinsdag 5 oktober 2021 om 19.30 in
de vergaderzaal van de school.

het schoolteam, het oudercomité

Karel de Goede VZW

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3EqHrup9TslPFhXChQX4ncZicZE7r0QNh5Gjwo4IfG_cdIw/viewform?usp=sf_link

