NIEUWSBRIEF OUDERCOMITE VERGADERING 27 OKTOBER SCHOOLJAAR 2021 – 2022
Leden: Ralf Vaesen (penningmeester), Sandra Rutten, Esther Nietveld, Bart Rutten, Giselle Foley, Christa Coolen,
Wendy van Someren (secretaris) en onze nieuwe leden Geert Tilmans, Elfi Brouns, Sanne Brouns, Giselle Smeets,
Merle Awouters, Rik Vliegen.
Contact: ocdebommesaar@outlook.com
Nieuwe leden
Naar aanleiding van onze oproep om het oudercomité te versterken hebben maar liefst 6 ouders gehoor gegeven.
Hartelijk welkom Rik Vliegen, Merle Awouters, Giselle Smeets, Sanne Brouns, Elfi Brouns en Geert Tilmans!
Vergaderdata
De vergaderdata voor dit schooljaar zijn vastgelegd. We vergaderen op maandag 13 december, woensdag 9 februari,
maandag 28 maart, woensdag 18 mei en maandag 27 juni, steeds om 20.00 uur in de eetzaal in Geistingen.
Natuurlijk is er nog ruimte voor meer leden dus heb je zin om het oudercomité te versterken, kom dan zeker naar de
volgende vergadering.
Acties voor het nieuwe schooljaar
We hebben het tijdens onze vergadering gehad over de acties die we in dit schooljaar willen uitvoeren. We hebben
gekozen om te helpen bij de jeugdcarnavalszitting op 12 februari, het organiseren van de koekjes en chocolade actie
in de week voor de paasvakantie, het organiseren van een kindernamiddag die zal plaatsvinden op woensdag 18 mei.
Helpende handen bij deze activiteiten zijn altijd welkom!
In overleg met de school zal het oudercomité meer organiseren of praktisch helpen, altijd ten behoeve van de
leerlingen natuurlijk.
Nieuws uit de school
• Sinterklaas zal dit jaar waarschijnlijk in Geistingen (op zaterdag 20 november) en in Kessenich (op zaterdag
27 november) worden afgehaald. Mochten de festiviteiten niet door kunnen gaan door Corona, zal de Sint
naar school toe komen en daar genieten van de optredens van de kinderen.
• School doet mee aan de landelijke actie zichtbaar en veilig naar school ‘Helm op, Fluo Top’. Op 27 oktober
was de aftrap. Door fluo en/of een helm te dragen op weg naar school, verzamelen de leerlingen stickers. Op
27 deden in ieder geval al veel kinderen mee maar na de herfstvakantie zal de actie worden opgevolgd dus
kids: GO FLUO!
• Vanaf maandag 29 november start de voorleesweek. Grootouders mogen dan op school komen voorlezen.
Altijd heel fijn voor leerlingen en grootouders.
• Er zijn plannen om de speelplaats van de kleuters te Kessenich te vergroenen. Voor dit schooljaar zullen in
ieder geval de noodzakelijke klinkerwerken aan de speelplaats gedaan worden.
Volgende vergadering 13 december
Het volgend overleg is op maandag 13 december om 20.00 uur in de eetzaal van Geistingen. Heb je interesse om
eens te mee te maken of het oudercomité iets voor jou is, ben je van harte welkom!

