Beste ouder,
Ondervind jij nu ook zo een drukke tijden? Je kind zit achter zijn/haar huiswerk en jij doet aan
thuiswerk? Wie doet nu het huishouden, wie gaat er winkelen nu de kinderen niet mee mogen,…?
Dit is ook hoe wij ons voelen, de ouders van de oudervereniging. En we hadden nog zoveel in petto!
Voor de leerlingen van het derde en het vierde leerjaar wilden we het verkeer in de kijker zetten door
1 dag samen van en naar school te fietsen onder begeleiding van helpende ouders, leerkrachten, de
oudervereniging en de directeur. Dit zal helaas een jaartje moeten verschuiven. We doen er alles aan
om hiervoor zo snel mogelijk een nieuwe datum te prikken zodat dit komend schooljaar mee op de
kalender kan.
Het grootoudersfeest is een waar succes voor kleuters en grootouders. Dit willen we niet zomaar laten
wegvallen. Jammer genoeg stond het feest dit jaar in maart op het programma. Hopelijk kunnen die
kleuters volgend schooljaar wel die benen laten swingen met een dankbaar publiek.
We zitten niet stil, het jaarlijkse KUBB-tornooi was in volle voorbereiding. Met de opbrengst hiervan
hebben we de mogelijkheid om een vleugje cultuur in de school te brengen. Dit jaar kwam
Hikketakketoe voor de lagere school. Normaal gezien zouden de kleuters genieten van ‘De klank van
Roos’. Jammer genoeg zal dit laatste niet meer kunnen, aangezien dit in mei zou doorgaan. Zit je
kleuter nog niet in de derde kleuterklas? Dan heeft hij/zij geluk, volgend schooljaar staat dit nog op de
planning.
Wij staan ook jaarlijks op de plantenmarkt om met deze opbrengst ook de school te steunen. Dit is
een traditie die we volgend schooljaar weer op ons zullen nemen.
Aangezien we de school willen blijven steunen en onze bronnen van inkomsten dit jaar zijn
weggevallen, hebben we de oudervereniging opgegeven bij Trooper.
Nu iedereen veel online shopt, kan je vooraf even controleren of jouw uitgekozen webshop niet tussen
de lijst staat, zoals o.a. Coolblue, Bol.com, Decathlon, JBC, Torfs,… Het aanbod is heel groot.
Shoppen via Trooper? Het kost je geen cent meer, maar wij halen heel wat centjes binnen om de
schoolwerking te steunen… Troopershops geven tot 6% van jouw aankoopbedrag aan ons goede doel.
Hoe werkt het?
•
•
•
•
•

Via de website https://trooper.be/
kan je ons zoeken in de zoekbalk:
Oudervereniging GBS Hoegaarden.
Je kan ook via de rechtstreekse link gaan https://trooper.be/OVGBSHoegaarden
Je kan dit YouTube-filmpje even bekijken om te zien hoe het werkt. Gert Verhulst geeft uitleg.
https://www.youtube.com/watch?v=ubU0Ja5TEoI
Zoek de webshop waarop je wil winkelen in de lijst, je kan ook zoeken volgens categorie.
Vergeet je vaak te shoppen via Trooper? Daar is een oplossing voor. Je kan Trooperbot
installeren, hij geeft een seintje telkens je op een Troopershop terecht komt. Handig!
https://trooper.be/trooperbot

Je kan zien dat wij niet stil zitten doorheen het schooljaar. Wij vergaderen, in tijden van niet-corona,
maandelijks. We zijn nu met een tiental mensen. Iedereen is nog steeds welkom. Je kan ook ons ook
volgen via onze Facebook-pagina.
Tot slot willen we deze kans grijpen om het leerkrachtenteam te bedanken voor hun aanpak tijdens
de pré-teaching. We willen ook een dikke pluim geven aan alle leerlingen en ouders voor hun inzet
tijdens het lange-afstandsleren. We wensen iedereen nog goede moed en een goede gezondheid in
deze moeilijke tijden.

Vriendelijke groeten,
De oudervereniging.

PS: Vergeet Trooper niet!

