Activiteitenkalender schooljaar 2019 – 2020: Blokkendoos Oudercomité
2 september 2019 – Koffiemomentje voor de start van een fantastisch schooljaar
Geen betere manier om kennis te maken met het oudercomité dan over een koffiebreak .

Oktober 2019 tot en met maart 2020 – Soep bedeling tijdens de wintermaanden
Eens per maand (donderdag) is er stevige bedrijvigheid in de schoolkeuken. Er moet groentjes gesneden
worden voor de soep die door onze kinderen gedronken zal worden. Om deze soep tegen het
middaguur klaar te hebben doen wij een warme oproep naar vrijwilligers die 1 malig of meermaals
willen helpen. Mocht je geïnteresseerd zijn mag je steeds contact opnemen met Fousia via:
oudercomite.blokkendoos@gmail.com

16 – 24 november 2019 – Voorleesweek voor (groot)ouders
Iedereen Leest wil iedereen aansporen om voor te lezen. Omdat voorlezen de taalontwikkeling en de
fantasie stimuleert. Omdat voorlezen nieuwe werelden opent. Niet alleen bij jonge kinderen, maar ook
bij kinderen die zelf al lezen. Mocht je geïnteresseerd zijn mag je steeds contact opnemen met Veerle
via: oudercomite.blokkendoos@gmail.com

Kwartaal 1 2020 – Thema burgerzin
Ieder schooljaar worden de senioren van Zonnetij uitgenodigd voor de generale repetitie van het
schoolfeest. Ook onze tweede graad gaat jaarlijks langs voor een spelletjesnamiddag. Om deze relatie
kinderen – senioren te versterken gaan we de activiteiten dit jaar een beetje uitbreiden.




Eerste graad gaat langs in functie van beweging & motoriek
Tweede graad gaat samen met de senioren een bezoek afleggen aan de markt
Derde graad gaat de senioren uitdagen met strategische spelletjes (rummikub, ...)

Mei 2020 – Mei plastic vrij / mooimakers.be
Gezien dat klimaat ons allen aangaat en het niet beperkt hoort te blijven tot oprapen & recycleren van
zwerfvuil, gaan we dit jaar eens bekijken hoe wij als school ons steentje verder kunnen bijdragen. Het
concept zelf is nog niet helemaal uitgewerkt maar mocht je affiniteit met het onderwerp hebben en je
hebt interesse om dit mee uit te werken mag je altijd een mailtje sturen naar:
oudercomite.blokkendoos@gmail.com

Juni 2020 – Blokkendoos Ruilbeurs (Laundry Day)
Tijdens het laatste oudercontact hebben ouders de mogelijkheid om boekentassen, pennenzakken,
brooddozen, drinkenbussen, kleding & ander schoolgerei (in goede staat!) te ruilen of 2de hands te
verkopen. Verdere communicatie omtrent de Blokkendoos Ruilbeurs zal later in het schooljaar gedeeld
worden. Mocht je geïnteresseerd zijn mag je steeds contact opnemen met Inge via:
oudercomite.blokkendoos@gmail.com

Om al deze projecten in goede banen te leiden doen wij niet enkel een oproep naar vrijwilligers. Ook
nieuwe leden zijn meer dan welkom om het team te versterken en nieuwe ideëen naar voren te
schuiven. Mocht je interesse hebben om deel uit te maken van het oudercomité, dan mag je steeds
contact opnemen met Veerle via het emailadres: oudercomite.blokkendoos@gmail.com

Met vriendelijke groeten,
Het Blokkendoos oudercomité

