Geniet ze!

Daarom, namens al het personeel van De Kleine Prins en het oudercomité een
oprechte DANKUWEL! We zien elkaar graag terug na de vakantie.

Als enthousiaste groep ouders hebben wij opnieuw heel wat georganiseerd, steeds
voor of ten voordele van jullie bengels. Al deze evenementen zijn geslaagd mede
door jullie talrijke opkomst en deelname.

Weldra wordt het startschot van de zomervakantie gegeven, maar voor het zover
is, bezorgen wij jullie via deze OC-gazet nog een overzicht van alle activiteiten van
het afgelopen schooljaar.

Het schooljaar is weer voorbij gevlogen.

Beste ouders, plusouders en sympathisanten van De Kleine Prins,

Overzicht schooljaar 2018-2019

De gazet van het oudercomité

Na heel wat voorbereiding en een
weekend hard werken met verse
producten, werden er 200
voorgerechten, 670 hoofdschotels en
ruim 380 desserts verkocht. Een
geslaagd eetfestijn, tevens onze
belangrijkste bron van inkomsten.

Eetfestijn

De seizoenswissel van de kleerkast is
het moment bij uitstek om uw kleertje
bij te dragen aan onze jaarlijks
weerkerende kledinginzameling. Op die
manier vergaren wij wat extra centen
t.v.v. tal van activiteiten. In totaal
haalden wij dit schooljaar 3610 kg aan
2e-hands kleding en textiel op.

Kledinginzameling

Vroeg opstaan, kou of regen
trotseren, wij doen het graag om
jullie een warme wafel, chocomelk
of een lekkere jenever aan te bieden
op onze jaarlijkse stand op de
Lennikse jaarmarkt.

Jaarmarkt

Bij deze organisatie is de opbrengst helemaal niet
belangrijk, maar is het alleen de opkomst die telt.
Hoe meer griezels, hoe spannender … al blijft het
met al die griezels wel gezellig.

Halloween

Vanille, chocola, kempisch,
suikervrij of frangipane,
hmmmm lekker. In totaal
hebben onze leerlingen samen
853 dozen verkocht. Een mooi
resultaat voor onze eerste
wafelverkoop.

Wafelverkoop

Wij organiseren tal van benefietactiviteiten of feestelijkheden, die steeds de kinderen ten goede komen. Is het nu voor
de sfeer of voor de centen … we doen het altijd sfeervol.

Doorheen het schooljaar organiseren of ondersteunen wij talrijke school- of klasinitiatieven, trachten wij de
omgeving binnen en rond de school zo aangenaam en veilig mogelijk te maken voor de kinderen, en doen wij er alles
aan om hen een aangename tijd te bezorgen samen met hun vriendjes en vriendinnetjes.

Onze organisaties

Dit schooljaar stonden er 2 sleepovers,
een openlucht filmvoorstelling, een spel
& muffin moment en een kerstfeest op
het menu. Naar school gaan is ook
genieten.

Als oudercomité stimuleren wij de
organisatie van klasactiviteiten, want
niet alleen brengen deze de kinderen
samen, maar ook de ouders.

Klasactiviteiten
€ 750

Graag helpen wij de Sint mee om de kinderen te
verwennen met binnen- en buitenspeelgoed, de
toneelvoorstelling “Miro Musem Muis” en de
gebruikelijke snoepzakjes.

Sinterklaas
€1733

Juf Hilke & co zijn alvast opgetogen
met deze aankoop die de motoriek en
het evenwichtsgevoel van kleuters
stimuleert. Er wordt dan ook gretig
gebruikt gemaakt van dit sterraam
tijdens de lessen lichamelijke
opvoeding.

Klimeiland voor kleuters
€ 2456

Traditiegetrouw sluiten onze 6e jaars hun
DKP carrière af met meerdaagse
sneeuwklassen. Het oudercomité draagt
€155 per kind bij; zonder deze steun
zouden de sneeuwklassen niet langer
kunnen doorgaan! Het is dan wel onze
grootste uitgave, maar we blijven alles op
alles zetten om deze onvergetelijke
ervaring aan elk kind te kunnen bieden.

Sneeuwklassen
€4495

Omdat bewegen nu eenmaal gezond
is, dragen wij met plezier maximaal
bij tot de “MOEV” schoolsport- en
spelactiviteiten voor kleuters en
leerlingen: “Alles met de bal”,
“Rollebolle”, “Kronkeldidoe”en
“American Games”.

Sport- en spel
€ 857

Tussen de openingsreceptie bij de welkomstdag en het afsluitende ijsje bij het einde van het schooljaar, lag er dit
schooljaar weer iets meer dan €10000. Hierna alvast een opsomming van de grootste uitgaven, allen met volle
overtuiging geschonken.

Al de financiële middelen die wij vergaren tijdens het schooljaar worden aangewend ten voordele van onze kinderen,
en dit over gans hun schooltraject in De Kleine Prins.

Onze realisaties

De leerlingen, het schoolteam en het OC-team danken jullie!

Stuur dan een mailtje naar onze voorzitter Sofie Praet op praets@telenet.be of spreek iemand aan van het
oudercomité.

 …

 Of denk je ons op een andere manier te kunnen helpen ………………………………

 Enkel te helpen op de dag van de activiteiten, en dan zeker op deze van het eetfestijn,

 Deel uit te maken van het oudercomité en onze activiteiten mee vorm te geven,

Zie je het zitten om

Heb je veel tijd of eerder weinig, ben je een doener of een denker, creatief of hands-on, één ding weten we
alvast over jou: we hebben jouw hulp nodig en kijken er nu al naar uit je te mogen verwelkomen.

Voor volgend schooljaar staan er weer heel wat toffe initiatieven op stapel, en vele handen maken nu
eenmaal licht werk.

Zoals je kan zien, leveren wij als oudercomité een positieve bijdrage voor al onze kleuters en leerlingen om
hen een zo fijn mogelijke tijd te laten beleven tijdens hun schooltraject in De Kleine Prins.

KomJIJ er ook bij ?

Het doet deugd om dergelijke hulp te mogen ontvangen van handelaars uit Lennik en omgeving.

adviceplus, Bakkerij Van Eyken, Devos Kleding, Fruitbox, Heremans Printing, Huis Vossen, Jarka
Massage, Kapsalon Anja, Kaseus, KBC, Mooi, Negen Maanden Mooi, Okay, Pistoleeke,
Plantencentrum Wijns, SP Electro, Standaard Boekhandel, Thesora en Van Vlaenderen.

Wij bedanken onze sponsors voor hun financiële en/of technische bijdrage:

BEDANKT, sponsors !

