
 

 

Dag van de leerkracht - 5/10 

De ouderraad zorgt voor een cadeautje en iets lekkers om de leerkrachten te 

bedanken voor hun goeie zorgen en harde werk. 

 

Verkoopactie  

Elk jaar verkopen we iets lekkers om de kas en jullie buiken te spijzen. Meestal zijn dat 

wafels, snoepjes, chocolade, ....  Het ingezamelde geld wordt gebruikt om onze andere 

activiteiten te bekostigen en om een project voor de leerlingen te steunen. Zo konden we er 

al mee voor zorgen dat de leerlingen een leuk speeltuig hebben om op te spelen. De 

verkoopactie van het schooljaar 2021/2022 is alweer achter de rug. We willen iedereen dan 

ook bedanken voor het verkopen! 

 

Sinterklaasontbijt/boxen 

De ouderraad organiseerde al twee keer een gezellige (en lekkere) brunch. Door Corona 

konden we dit de voorbije jaren niet doen en ook dit jaar willen we nog even voorzichtig 

zijn. Maar niet getreurd, we werken aan een waardig alternatief. Als jullie niet naar de 

bruch kunnen komen, zorgen wij voor brunch bij jullie thuis!  

Meer info volgt snel. 

 

Valentijns tocht 12/2 

We mogen nog niet te veel verklappen, maar zet 12 februari alvast in je agenda, 

smeer je benen in en verwacht je aan een wandeling vol liefde!  

 

 

 

 

Hulp voor de Sint en de paasklokken 

Wij mogen de Sint en de paasklokken elk jaar een handje helpen om de 

leerlingen van cadeautjes en de nodige lekkernijen te voorzien. Een nobele 

taak.  

 

  



Catering 

De ouderraad organiseert of levert helpende handen op veel momenten waarop er op school 

gesmuld kan worden. Zo krijgen alle kinderen een hotdog na de herfstwandeling, bemannen 

we kraampjes met de paasrun of de kerstmarkt, staan we in voor de catering tijdens het 

schoolfeest...  Als er gegeten wordt, zijn wij graag van de partij!  

 

Vergaderen 

Om er voor te zorgen dat al onze activiteiten vlot verlopen, steken we regelmatig de hoofden 

bij elkaar. Geïnteresseerde ouders zijn welkom om aan te sluiten. Hoe meer zielen (en 

helpende handen), hoe meer vreugd!                                              

Op de vergaderingen is ook altijd een leerkracht en (indien mogelijk) de directie aanwezig.  

Dit schooljaar vergaderen we op 21 september, 21 oktober, 16 november, 18 januari, 24 

maart, 3 mei en 16 juni. De vergaderingen gaan door op school (tenzij corona daar een stokje 

voor steekt, dan overleggen we helaas digitaal) en starten steeds om 20 uur.  

 

 

 


