Beste ouder(s),
Met nog meer zin dan ooit, maar toch ook met een beetje vrees voor wat nog komen zal, zijn we het
nieuwe schooljaar ingestapt. Wij hopen dat jouw/jullie kind(eren) zich intussen weer thuis mag
voelen op onze school.
Mocht je ons nog niet kennen. Met De Vriendenkring als ouderraad engageren we ons om leuke en
succesvolle activiteiten te organiseren, met als doel noodzakelijke aankopen voor De Zonnebloem te
kunnen doen, en om de schoolrekening van de ouders te drukken. We laten graag weten welke
investeringen we doen. Zo weet je waar de opbrengsten naartoe gaan.
Kalender 2020-2021
Jammer genoeg moesten we vorig jaar schooljaar vlak bij de start van de lockdown het
restaurantweekend afgelasten en kon er geen schoolfeest doorgaan. Daarom stellen we met veel
vreugde onze kalender voor:







Pizza & pasta take-away: 30 oktober 2020
Verkoop kerstrozen en chocoladepakketjes: 4 december 2020
Koekjesverkoop van vijfde- en zesdeklassers vanaf 4 januari 2021
NIEUW: Valentijnsontbijt aan huis: 14 februari 2021
Restaurantweekend: 12, 13 en 14 maart 2021
Schoolfeest: 29 mei 2021

We duimen dat alle activiteiten mogen doorgaan!
De investeringen van het schooljaar 2020-2021
 Bijdrage voor de schoolreizen en het busvervoer naar zwembad, …
 Jaarlijkse huur digiborden
 Ochtendtoezicht op de speelplaats
Wil jij ons helpen?
De Vriendenkring is altijd op zoek naar extra mensen die graag vergaderingen bijwonen of willen
helpen op activiteiten (toog, opdienen, opbouw, afruim…), maar evengoed op school bv. tijdens de
verkeersweek.
Op dit moment vinden er geen ouderraad-vergaderingen plaats op school. Wel organiseren we een
eerste ouderraad-vergadering op dinsdag 6 oktober om 20 uur, in de kleine zaal van Bergendal.
Altijd welkom! Wil je meer info? Geef een seintje: info@devriendenkringwaanrode.be.
Nieuwtje: voorzitterswissel
Eddy Renard geeft de fakkel als voorzitter door aan Erwin Meuwis. We zijn blij dat hij onze ouderraad
zal voorzitten. We bedanken Eddy bijzonder van harte, niet alleen als onze voorzitter, maar ook als
onze superman.
Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten en nieuwtjes? Volg ons op via onze
Facebookpagina
‘De Vriendenkring VBS De Zonnebloem Waanrode’ of www.devriendenkringwaanrode.be.
Samen maken we er een veilig, maar wel onvergetelijk schooljaar van!
Ouderraad De Vriendenkring

