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En voor we aan de kerstvakantie beginnen, brengen de kleuters ons helemaal in de sfeer met hun jaarlijks
kerstconcert! Zeker de moeite om een kijkje te gaan nemen!

De dag erna verzorgt het 6e leerjaar de kerstviering voor de lagere school.
Ook hier is naaste familie altijd welkom.

Voor we het goed en wel beseffen zitten we alweer volop in de kerstsfeer.
Op woensdag 20 december heeft de kleuterschool hun kerstviering in de
kerk. De kleuters en de juffen vinden het altijd fijn als er ouders,
grootouders en andere familieleden mee komen vieren.

Het zal weer een blij weerzien worden en Sinterklaas is er al van overtuigd
dat er dit jaar geen stoute kinderen zijn!! We zijn benieuwd naar de
cadeautjes!!

Op maandag 27 november krijgen de scholen weer hoog bezoek van de
lieve Sint en zijn Pieten.

De oma's en opa's zullen verrast worden!!

Dit jaar is het weer aan de grootouders van onze kleuters om hun
kleinkinderen een bezoekje te komen brengen. Dit keer zal het niet
doorgaan in de school zelf, maar in de gemeentelijke sporthal en dit op
donderdag 23 november 2017 om 9u45. Zoals andere jaren zal er zeker
koffie en thee zijn met een lekker koekje, maar het programma krijgt een
nieuw jasje.

Donderdag 5 oktober was het de dag van de juffen
en de meesters en wij als ouderraad willen hun dan
eens extra verwennen. We zorgen er dan voor dat er
in iedere leraarskamer, van de kleuter- en de lagere
school iets lekkers op de tafel komt. Er werden
wafels, cakes en appelflapjes gebakken door enkele
leden van de ouderraad.
vakantie neemt de werkgroep
“Resto”
hier
de
eerste
voorbereidingen om het geheel
in goede banen te leiden. Het
was dit jaar opnieuw een
succesvolle editie die nagenoeg
volledig uitverkocht was. Aan
allen die aanwezig waren zeggen

wij hier nogmaals ‘dank je wel’!
Voor de rest van het schooljaar
doen we zoals altijd: een
(financiële) helpende hand en
ondersteuning waar nodig bij
meerdere activiteiten voor de
leerlingen. Je zal ons wel weer
tegenkomen… Tot snel!

Neem zeker eens een kijkje of geef ons een Like! :-)
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Op onze fb pagina zie je steeds de komende activiteiten van de Kleuter- en Lagere school.
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#zet de F van Facebook# Ouderraadopglabbeekcentrum

Neem zeker eens een kijkje of geef ons een Like! :-)

Wie ons gloednieuwe logo graag eens in kleur bewondert kan steeds een kijkje nemen op de facebookpagina van
de Ouderraad.
Ouderraadopglabbeekcentrum Op onze fb pagina zie je steeds de komende activiteiten van de
Kleuter- en Lagere school.

In het logo herken je als ‘hoofdje’ van de drie partijen de beginletters van
onze Ouderraad ‘Ouderraad Opglabbeek Centrum’. In de kleurenversie
gebruiken we twee frisse tinten groen die staan voor motivatie en een blij
gevoel. Groen brengt balans en zorgt voor rust.

Je kan drie abstracte figuurtjes (met negatief lijfje en donker hoofd)
terugvinden - ouder / kind / school - die opnieuw in verbinding staan met
elkaar.

Het nieuwe logo van de ‘Ouderraad Opglabbeek Centrum’ illustreert de
verbinding tussen school en ouders. De Ouderraad wil ondersteuning
bieden, een brug zijn tussen beide partijen.

Deze ‘van 9 tot 4’ is een ‘specialleke’ omdat het de eerste is in wat hopelijk een lange rij zal worden. Onze
ouderraad steekt in een nieuw jasje met een fonkelnieuw logo en bijhorende nieuwe lay-out voor onze
communicatie. Het oude logo gaf niet meer goed weer wat we willen uitstralen, het mocht allemaal wat
hedendaagser zijn. Hoog tijd dus voor een ‘update’. Voor degenen die niet aanwezig waren op ons Restaurantweekend zetten wij de info graag op een rijtje:
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Het schooljaar is al een tijdje bezig
en de eerste vakantie zit er ondertussen op. De Ouderraad is er ook
dit schooljaar weer met volle
goesting ingevlogen. Ons grootste
‘evenement’ van het schooljaar
hebben wij al achter de rug:
Restaurant-weekend. Voor de grote

Infoblad van de vzw Ouderraad Opglabbeek Centrum
Secretariaat // Maryse Leys// 089 36 18 98
Voorzitter // Saskia Vanbeuren // 0499 41 13 11
ouderraadopglabbeekcentrum@outlook.com
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Ik zou zeggen: “Op naar een volgende smakelijke editie! Noteer alvast volgende
kookvrije dagen in jullie agenda: restaurantweekend zaterdag 20 en zondag 21 oktober
2018 !! Dit wil je zeker niet missen!”
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/// GEWOON DOEN! Indien er ouders zijn die opmerkingen, voorstellen tot verbetering of bekommernissen hebben
-in het verkeer rond onze school of op andere vlakken - dan kan dit steeds aan iemand van de Ouderraad overgemaakt
worden. Het gaat tenslotte om onze kinderen.

Geen super grote aanpassing doch een groter gemak! Hopelijk vindt iedereen zo zijn weg en hebben wij voor een
klein verschil gezorgd.

Dit idee ging via de directie van de school naar de verkeersconsulent van de gemeente Opglabbeek. Vervolgens werd
in augustus door het college van Burgemeester en schepenen ons voorstel goedgekeurd en het nodige materiaal
besteld. Toen was het wachten op de uitvoering van de werken. Net in de week van de fiets was het dan zo ver!

Er werd overlegd met directie, een plannetje werd door ons uitgewerkt. Het voorstel was om een poort te voorzien
voor de fietsers aan de kant van de grasdallen (zie plan). Zo kunnen fietsers vlot de fietsenstalling ingaan (zie
stippellijn) en dient er geen bocht meer genomen te worden - daar waar al vele ouders en kinderen te voet langs
gaan. Begeleiders die eveneens met de fiets komen kunnen hun fiets tijdelijk plaatsen in het fietsenrek (zie *) dat
geplaatst zal worden op de grasdallen.

Degenen die met de fiets naar school komen hebben namelijk niet de meest 'interessante' toegang. Op de parking
tussen onze twee schoolgebouwen is het elke keer weer een drukke bedoening. Een heen een weer gaan van auto's,
voetgangers en fietsers. Om dan met je fiets op het smalle voetpad, samen met vele voetgangers door het poortje
te manoeuvreren... Ideaal is anders en dat kan beter dachten we!

Alle hongerige ouders, grootouders, broers, zussen, buren… werden vriendelijk onthaald in den Ichter met prachtig
uitgedoste tafels!

De pluimen voor de organisatie van het restaurantweekend gaan
hoofdzakelijk naar de werkgroep van de ouderraad, “resto” die maandenlang
vergaderen om de organisatie tip top in orde te krijgen. In totaal waren er
980 inschrijvingen voor het restoweekend, waardoor het nagenoeg volledig
volzet was! In de praktijk wil dit zeggen dat er in de keuken maar liefst 60
kg stoofvlees, 90 kg vidé, 53 kg goulash; 24 kg vispannetje, 404 videe koekjes,
10 liter ketchup, 28 liter mayonaise, 280 kg frieten, 360 frikandellen en 300
ijsjes werden opgeschept! Een hele knappe prestatie die we zeker niet
konden realiseren zonder de vele helpende handen van meesters en juffen,
ouders en grootouders en andere vrijwilligers! Nogmaals een welgemeende
dankjewel vanuit de Ouderraad voor al onze helpers en zeker niet te vergeten
al onze sponsors!

De Ouderraad zorgt voor ondersteuning in het schoolgebeuren, dat is jullie wellicht bekend. Maar wij zijn ook een
groep van enthousiaste ouders die mee kan en mag denken met directie en leerkrachten over allerhande zaken. Er
is steeds een mogelijkheid en oor naar initiatief indien dat onze kinderen ten goede komt. Zo kwam een van onze
leden - niet toevallig in zijn dagelijkse job bezig met veiligheid en verkeer - met een fijn idee.

Naar jaarlijkse traditie organiseerden wij, de ouderraad van Opglabbeek Centrum, onze restaurantdagen op 21 en
22 oktober 2017. De opbrengst van deze eetdagen gaat integraal naar de school van onze kinderen om hen te
sponsoren in de aankoop van nieuwe schoolboeken en of –materiaal, en om allerhande activiteiten deels of
gedeeltelijk financieel te steunen zoals: theatervoorstellingen, Sinterklaas, Pasen, Carnaval, frietjesdag….

