
FRUIT

Eén dag per week krijgt je kind gratis
fruit aangeboden op school. Dat
sponsoren we graag! Want door
kinderen ook op school het hele jaar
door fruit te blijven aanbieden, krijgen
ze oog voor gezond lekkers. En zo wordt
het voor ons als ouders (een beetje)
makkelijker om hen ook thuis vaker voor
een gezond tussendoortje te laten
kiezen.

in de klas

COESTER NIEUWS
   v o o r  e n  d o o r  o u d e r s  m e t  k i n d e r e n  i n

MEER GROEN

De vergroening van de speelplaats
brengt een kostenplaatje van enkele
duizenden euro’s met zich mee. Die
uitgave helpen we graag financieren.
Om dit duurzaam aan te pakken kan je
niet om het even welk type bomen
kiezen. Vanaf dag één moeten ze
bestand zijn tegen het ongeremde
enthousiasme van spelende kinderen.
Experten adviseerden enkele degelijke
boomsoorten die tegen een stootje
kunnen. Recent koos de school een
leverancier én een partner die de
bomen met grote kranen kan plaatsen.
Als alles goed gaat kunnen onze
kinderen vanaf volgende lente ravotten
in de schaduw van de nieuwe bomen.

op de speelplaats

PANNENKOEKEN

In februari bakken we al jaren stapels
pannenkoeken op school, een traditie
die we graag in ere houden. Omdat we
het dit schooljaar extra veilig moeten
aanpakken, kiezen we uitzonderlijk één
keer voor levering van pannenkoeken.
Volgend jaar hopen we er weer zelf te
staan, want het is gewoon geweldig om
te zien hoe enthousiast de kinderen
reageren op die traktatie.

met Lichtmis
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EEN ATTENTIE

Belangrijke mijlpalen - zoals de eerste
of plechtige communie of wanneer
kinderen afzwaaien op het einde van
hun 'schoolloopbaan' - worden door de
school met hen gevierd. Wij zetten
graag de kers op de taart door elk kind
dan een aandenken aan dat moment te
schenken: een sportrugzak, een lampje...
helemaal voor en van hen. 

als er iets te vieren valt

Oudercomité Coester investeert de opbrengst van activiteiten als de wandelzoektocht of
het eetfestijn in nuttige en leuke extra's voor de kinderen van De Vinderij. Bedankt aan
iedereen die de voorbije edities deelnam, iets aankocht of kwam helpen. Dankzij jullie
kunnen we ook dit schooljaar de school ondersteunen met onder meer ... 



Dit krantje werd samengesteld door ouders van Oudercomité Coester. Hiermee
willen we een warm signaal geven naar alle andere ouders met (pleeg-)kinderen in
De Vinderij. In een 'gewoon' schooljaar ontmoeten we elkaar en jullie tijdens
activiteiten, evenementen of andere bijeenkomsten op school. Net als jullie missen
ook wij de feesten en contacten tussendoor. Ook nu zijn we er als oudercomité, al
is het dan een beetje anders dan anders. Enkele ouders aan het woord ...

Nathalie
mama van JELLE, JONAS & JASPER uit de Groene, Rode en Gele Parel

Sinds een paar jaar help ik mee bij sponsorwerving en de organisatie van
activiteiten. Het is geweldig om te zien hoe fier mijn kinderen mama en papa

aanwijzen als we pannenkoeken voor de school komen bakken! Dat kan nu even
niet ‘live’. Daarom zoeken we alternatieven, zodat de kinderen met Lichtmis

toch een traktatie krijgen.

OUDERS
vertellen
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Wij zijn er vaak bij op feestmomenten op school, maar nu moeten we tijdelijk de
pauzeknop indrukken wat feesten betreft. Doordat ik heel wat zorgverleners zie
tijdens mijn job, begrijp ik zeker waarom het even geen goed idee is om veel
mensen samen te brengen. Intussen zoeken we uit wat we dit schooljaar als
ouders wél kunnen doen ... zoals deze nieuwsbrief.

Josefien
mama van IGOR uit de Gele Parel

Als je kind elke dag met de bus gaat, kom je als ouder niet vaak in contact met
de school of andere ouders. Daarom vond ik het belangrijk om via Coester
andere gezinnen met vergelijkbare uitdagingen te leren kennen. Dat we ook
geld in het laatje brengen om de school te ondersteunen maakt het helemaal af.
Zo konden we al heel wat leuke klasuitstappen en activiteiten sponsoren. 

Sukerti
mama van NONA uit de Gele Parel

Als actief lid van het oudercomité vind ik het belangrijk dat we een stevige basis
hebben. Het is nu een goed moment om onze administratie, verzekering en

planning onder de loep te nemen en op punt te stellen. Zo kan iedereen erop
vertrouwen dat alles goed geregeld is als de activiteiten weer op gang komen.

Gianluca
papa van MATTEO uit de Groene Parel 

Als mama zocht ik vooral een aanknopingspunt bij andere ouders die vergelijkbare
dingen meemaken en is het fijn een luisterend oor te vinden. Of om ervaringen en

tips uit te wisselen. De activiteiten die we organiseren zijn ook gewoon leuk,
zorgen voor positieve energie en een extra centje voor de kinderen. 

Kristien
mama van KOBE uit de Rode Parel



 In deze periode bereiden we normaal gezien volop ons eetfestijn voor. Dit
jaar hebben we online afgesproken om dit krantje te maken en een actie rond
winterwandelen op poten te zetten. Van zodra het weer kan en mag, doen we

méér. En nu corona elk gezin extra uitdagingen bezorgt, kan het al eens fijn
zijn om bij andere ouders te horen "hoedoedegijda?".

Eva
mama van VICTOR uit de Gele Parel

In september startte mijn dochter op De Vinderij. Door de coronamaatregelen kon
ik de school nog maar één keer van binnenuit zien. Deze zomer gaf ik me via de
website op als kandidaat lid voor Coester en zo leerde ik enkele andere ouders
kennen. Als we niet live kunnen samenkomen, vergaderen we online. Zo krijg ik
toch wat zicht op het reilen en zeilen in Luna's nieuwe school. 
 

Dorien
mama van LUNA uit de Rode Parel

OUDERBETROKKENHEID
op school

Het liefst zet ik mijn schouders onder de organisatie van activiteiten die veel
mensen samenbrengen. Met een groep vrijwilligers de bar openhouden, een
wedstrijdje pannenkoeken bakken om iedereen die onze wandeltocht heeft
afgelegd zo vlot mogelijk te bedienen, er zo’n groot mogelijk feest voor iedereen
van maken … daar steek ik graag mijn energie in. Hopelijk komt dat snel terug!

Michaël
papa van LEANDER uit de Blauwe Parel

Onze hele familie schuift tijdens het eetfestijn graag aan tafel, of strekt mee de
benen tijdens de wandelzoektocht. Dat is gezellig én we steunen er de school van

Nette mee. De laatste grote activiteit was de Italiaanse Avond begin 2020, en ik
kijk uit naar het moment dat we weer samen kunnen feesten. Bij evenementen

steek ik graag de handen uit de mouwen: opbouwen, in- en uitladen, afruimen …

Sam
papa van NETTE uit de Gele Parel

Als ouder ben je betrokken bij hoe je eigen kind het in de klas doet. 
Wie wil kan daarnaast ook op andere manieren deelnemen of helpen op school. 

Wanneer de activiteiten weer op
gang komen, vragen we vaak
hulp bij het samen klaarzetten,
opdienen, afruimen, dessert
maken ... 
Je kunt je dan specifiek voor één
evenement engageren als
helpende hand, of in het
algemeen als vrijwilliger.   

Helpende hand

Zonder deelnemers zouden
activiteiten en verkoopsacties
geen zin hebben. En door de
opbrengst daaruit - en af en toe
een occasionele gift - beschikt
de school over bijkomende
middelen om onze kinderen nog
beter te ondersteunen en af en
toe van een extraatje te voorzien. 

Acties steunen

Als lid van Coester actief mee
organiseren, plannen maken,
ideeën uitwerken over hoe we
als oudercomité de school
kunnen ondersteunen ... 
Een viertal keer per jaar
vergaderen we. Wie wil kan zich
in de tussentijd ook opgeven
voor één van de werkgroepen.

Oudercomité

Meer weten of interesse in Coester? Geef ons een seintje via oudercomitecoester@gmail.com.
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Mail ons jouw uitstaptip

WINTERSE WARME WANDELING

Website: www.devinderij.be + knop 'ouderraad'
(of: www.oudercomitecoester.wixsite.com/info)

Volg ons op facebook: @OudercomiteCoester

Neem een leuke foto van een winterse
gezinsuitstap in of nabij het Waasland: een
wandelpad, park, bos, kinderboerderij, verborgen
groen plekje ... Dat mag te voet zijn, te paard,
met de fiets, de rolstoel of wandelduwwagen,
kano of tandem ... 
Mail de foto met een kort woordje uitleg over
waarom jullie die locatie zo leuk vinden naar
oudercomitecoester@gmail.com. 
Per gezin dat ons ten laatste op 31 januari '21 een

Dit jaar was de situatie wat te onzeker en de regels te onvoorspelbaar om op een goede en veilige
manier onze traditionale herfstwandeltocht voor te bereiden. Met veel mensen samenkomen aan de
start en finish, samen iets drinken, samen opdrachten uitvoeren ... dat moeten we helaas een jaartje
missen. Maar op stap gaan met je eigen bubbel mag wél en is zelfs een prima idee! Wij delen alvast
enkele van onze favoriete stekjes.

zelfgenomen foto van hun winterwandeling
mailt, zorgen wij voor een donatie*van €2 aan
een goed doel: de Witte Raven, een vzw die
zich inzet om kinderarmoede in het Waasland
te verminderen en die vooral focust op scholen
(o.a. De Vinderij). We willen met deze kleine
bijdrage en actie de aandacht vestigen op één
van de vele goede doelen die we met het
oudercomité en de school een warm hart
toedragen.

www.dendermonde.be/tikipad 

Het Tikipad, vlakbij het zwembad

van Dendermonde. Met belevings-

parcours en kleine kabouterhuisjes

tussen de bomen. Ideaal voor jonge

sprookjesliefhebbers.

(Tip en foto van Kristien)

www.puyenbroeck.be 

In Wachtebeke. Met brede en goed

toegankelijke wandel- en

fietspaden, speeltuinen, een

dierenpark ... tof voor avonturiers

van alle leeftijden. 

(Tip en foto van Josefien)

Hier waaien wij graag uit

Wil je zelf graag de Witte Raven rechtstreeks steunen? Dat kan. Kijk wat je kan doen om the helpen op https://bit.ly/witteravenproject. 

*1 donatie per gezin. Actie voorbehouden voor gezinnen met kinderen of pleegkinderen in De Vinderij.

www.vzwdurme.be 

Verborgen parel van meer dan 100h

op de grens van Stekene en Sinaai.

Eén van de waardevolste

natuurgebieden in het Waasland,

met uitkijktoren en wandelparcours.

(Tip en foto van Gianluca)

Het 'kabouterbos' De Fondatie van Baudelo Domein Puyenbroeck

CONTACT

Mail: oudercomitecoester@gmail.com 
              
Briefje via de boekentas:
t.a.v. Oudercomité Coester, 
met je boodschap en je contactgegevens
(en/of de gegevens van je kind).

https://bit.ly/witteravenproject

