Juni 2022

AAN HET WOORD
De Bonte Raad…
Beste Bonte Ouders,
Het schooljaar loopt ten einde. De school communiceerde reeds over de veranderingen die volgend schooljaar brengt.
Ook de Bonte Raad dacht de voorbije maanden na over zijn vormgeving en manier van werken. Daarnaast zijn er ook
een aantal mensen die de Bonte raad om diverse redenen verlaten. Zij hebben zeer actief meegewerkt en langs deze
weg wensen wij hen hier voor hartelijk te bedanken.
Via allerlei kanalen hebben we zoveel als mogelijk de uitnodiging trachten te verspreiden voor de bonte raad van vorige
week donderdag. We zijn zeer blij met de opkomst die er was uit de verschillende werkgroepjes. De aanwezigen
hadden het verlangen om de ouderwerking in zijn geheel een nieuw elan te geven door structuren en werkgroepen wat
te herschikken. Daar is die avond uitvoerig over nagedacht en gepraat, en we zijn tot volgende visie gekomen:
De bonte raad wordt terug opgenomen in de bonte ouders. Iedereen is een bonte ouder, de bonte ouders dat is
iedereen. Er zijn uiteraard een aantal mensen die hier trekker willen zijn, maar het verlangen is aanwezig om zoveel
mogelijk ouders te betrekken en te horen. Hiermee willen we een vlakkere structuur creëren waarin elke ouder volgens
zijn/haar mogelijkheden/capaciteiten/tijd zich welkom voelt op elk moment van het schooljaar.
In plaats van vaste werkgroepen waar een ouder zich aan diende te verbinden willen we meer openheid creëren door
met projecten te werken. Mensen met interesse in een bepaald project kunnen zich hiervoor engageren. Hierdoor
kunnen we flexibel inspelen op de noden van het moment en is er een groot voordeel dat je als bonte ouder kan kiezen
om mee te werken aan verschillende projecten zoals de bib, tuin&klus, ontbijt of een ander evenement. Nieuwe
projecten aanbrengen kan zeker ook!

Nieuwtjes vanuit de school

Op regelmatige tijdstippen worden vergaderingen (min 1 per maand) ingepland. Deze worden aan het begin van het
schooljaar op voorhand ingepland en iedereen is telkens welkom. Op deze manier hopen we zoveel mogelijk ouders
warm te maken om langs te komen met zijn/haar ideeën en/of opmerkingen. Telkens zouden eerst algemene zaken
Sa(a)rdientjes
uitstap!
besproken
worden zoals op
het financiële
luik, de lopende projecten en hoe het ermee is gesteld, enz. Vervolgens is er de
mogelijkheid om dan uit te splitsen in kleinere groepjes en per project verder en concreter te vergaderen. Hiermee
willen we openheid en betrokkenheid creëren.
De bonte ouders willen alle leerlingen inspireren en optimale kansen bieden in een gezonde, veilige en mooie
omgeving door projecten uit te werken in verbinding met alle leerkrachten, ouders en de leerlingen zelf.
We zijn uitermate benieuwd naar wat de andere bonte ouders hiervan vinden en heb je ondertussen zin gekregen om
je mee in te zetten voor dit project, neem dan gerust contact met ons op, of neem jouw idee of engagement mee naar
een volgende Bonte Ouder vergadering.
We heten jullie alvast welkom op 28 juli, 22 augustus en 15 september.
Als laatste kun je ook de onderstaande QR code scannen en zo de WhatsApp groep met mededelingen volgen. Dit is
een bijkomend kanaal naast facebook en zal gebruikt worden voor allerlei vergaderingen, projecten en evenementen
aan te kondigen.
Groetjes,
Bram, Tom, Thomas, Leen , Marlies,

NIEUW OP ONZE SCHOOL

GUS

Nieuws uit de klassen
Eendjes…

Week van de bij

Project ijsjes!

Kikkervisjes…

Salamanderklas…

Panda’s…
Meester Davy werd voor het eerst papa!

We wensen de
kersverse
mama en papa
een dikke
proficiat toe
vanuit het
ganse team en
van alle
Spechtjes!

10 jaar De Bonte Specht

SOCIALE MEDIA
Blijf ons volgen op Facebook en Instagram voor een blik op de
nieuwste nieuwigheden en de laatste kiekjes!

AGENDA
1 juli – 31 augustus

Zomervakantie

28 augustus om 11u

Terugkomdag

1 september

Welcome back to school!
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