
 
 
 
 
 
 
 
 
De ouderraad nodigt jullie uit op de eerste vergade ring van dit schooljaar. Deze gaat door op 
dinsdag 6 oktober om 20.15u in de school. Iedereen is van harte welkom!!  
  
We zijn nog op zoek naar mensen die de ouderraad wi llen versterken. Wie graag meedenkt 
over te organiseren activiteiten of zich actief wil  inzetten, is van harte welkom.  
Ook zijn we nog op zoek naar bereidwillige ouders o m fruit te schillen op woensdagochtend 
(vanaf 8.30u). Dit fruit wordt aangeboden door de o uderraad aan onze kindjes en komt van de 
opbrengst van de kerstrozenactie en een deel subsid ie van de gemeente. Het is niet de 
bedoeling om de juffen hiermee te belasten.  
  
  
Voor diegenen die geen idee hebben wat de ouderraad  doet, even dit overzicht:  
  
De activiteiten die de ouderraad organiseert, diene n om de school ten volle te steunen. Wij 
werken op 3 ruime vlakken:  
  
1. Ondersteunende acties voor de school: naar jaarl ijkse gewoonte organiseren we de 
kerstrozenactie in december, het schoolfeest in jun i en afhankelijk van het aantal helpende 
handen doen we 'iets' in februari. Deze activiteite n brengen geld in het laatje van de ouderraad 
waarmee we de school (en dus ook onze kindjes) steu nen zoals fruit op school actie, 
cadeautjes voor Sinterklaas op school, ...  
2. Steun aan toekomstige verbouwingen: de speelplaa ts en de gebouwen hebben grote nood 
aan vernieuwing. De ouderraad wil hiertoe bijdragen . 
3. Inhoudelijk ondersteuning: vanuit de ouderraad z ijn er 2 leden die de ouders 
vertegenwoordigen op de schoolraad.  
  
Voor al deze activiteiten hebben we helpende handen  nodig!  
  
Agenda ouderraad 6 oktober:   
- financiële situatie  
- werking ouderraad (vastleggen data) 
- geplande activiteiten (afhankelijk van opkomst ou ders ).  
- status werkzaamheden : bouw, speelplaats  
- feedback schoolraad van 22 september  
- varia  
  
We willen ook de papierberg verkleinen en gaan vana f dit schooljaar de communicatie zoveel 
mogelijk via e-mail uitsturen. De ouders die op de hoogte wensen te blijven van de activiteiten 
of de verslagen wensen te ontvangen per mail en hun  mailadres nog niet hebben doorgegeven 
of dit berichtniet in hun mailbox hebben ontvangen,  graag een mailtje sturen naar onderstaand 
mailadres:  
annick.verbruggen1@telenet.be   
 
Wie geen mailadres heeft en toch op de hoogte wenst  te blijven per brief, kan dit steeds laten 
weten via de juffen.  
 

 

 

 

Leden van de Ouderraad 


