
NIEUWSBRIEF OUDERRAAD oktober 
2020

Beste ouders,
Vorig schooljaar werd het werkjaar van de ouderraad abrupt onderbroken door de coronacrisis en konden veel 
vergaderingen en evenementen niet doorgaan. Maar nu gaan we met nieuwe moed opnieuw aan de slag om er 
samen toch een gezellig jaar van te maken.

ZONDAG 25 OKTOBER 
EETFESTIJN: AFHALEN* OF 
LATEN LEVEREN**

Goed nieuws! Het eetfestijn gaat door, maar voor één 
keer helemaal anders. Je kan het menu van je keuze 
online bestellen en op zondag 25 oktober afhalen of 
aan huis laten leveren. De Snip zorgt zoals altijd voor 
de lekkere maaltijden.

Je vindt de keuzemogelijkheden en de prijzen op 
onze website www.ouderraad-kloosterschool.be. Je 
kan bestellen tot uiterlijk 18 oktober. Maak het je nog 
gemakkelijker via de QR-code. Zeker doen!

* De Snip, Beugemstraat 9, 9310 Moorsel 
** grondgebied Moorsel

ACTIVITEITEN

Voor onze andere activiteiten zijn we nog volop aan 
het nadenken of we ze coronaproof kunnen organi-
seren. We houden jullie op de hoogte van zodra hier 
duidelijkheid over is!

Hou dus zeker ook onze website en facebookpagina 
in de gaten.

DATA VERGADERINGEN

Onze vergaderingen gaan door zoals normaal en 
vinden plaats op de volgende data:

• 19/11/2020
• 21/01/2021
• 11/03/2021
• 06/05/2021 

Ben je geïnteresseerd om je aan te sluiten bij de ou-
derraad? Steeds welkom om een vergadering mee te 
volgen. Graag wel eerst je komst melden op 
ouderraad.kloosterschool@gmail.com.

VRAGEN OF SUGGESTIES?

De ouderraad wil de verbinding zijn tussen ouders 
en school. Zit je met bepaalde bezorgdheden of heb 
je een suggestie, dan geven we die door aan het 
schoolteam.

Wil je een specifiek thema aankaarten op de eerst-
volgende vergadering, geef ons dan een seintje via 
ouderraad.kloosterschool@gmail.com of spreek één 
van onze leden aan.

SPONSOR WORDEN? 
DAT KAN AL VANAF 25 EURO!

Heb je een eigen zaak en zoek je een makkelijke en 
efficiënte manier om extra promotie te maken? Dan 
is sponsor worden van onze school misschien wel 
interessant!

Je krijgt advertentieruimte en tegelijk steun je onze 
school. Het sponsorgeld helpt namelijk om projecten 
te realiseren zoals de aankoop van IT-materiaal, 
fietsjes, opknappen van de school,…

Vanaf 25 euro kan je al advertentieruimte kopen. 
Interesse? 
Mail naar ouderraad.kloosterschool@gmail.com.

MEER INFO?
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