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1.

Wie zijn we ?

De ouderraad is een team van mama’s en papa’s dat zich inzet voor de
school van hun kind(eren).
Een korte kennismaking:
Hilde Janssens: mama van Merel
Inge Deckx: mama van Fien, Tuur en Janne
Katelijne De Rous: mama van Wout en Thijs
Kelly Peeters: mama van Thomas en Lucas
Nele Cleuren: mama van Inte, Ferre en Jenne
Sarah Noelmans: mama van June en Ruben
Sofie Burgelman: mama van Stien, Niel en Vik
Sofie Vandesompele: mama van Sara
Steven Laurent: papa van Femke en Kobe

2.

Wat doen we ?

2.1 Brugfunctie tussen ouders en school
Naast het steunen van de school wil de ouderraad er eveneens zijn voor
de ouders. Zo kan de ouderraad peilen naar wat leeft onder de ouders
en dit gevoel of standpunt gaan verdedigen bij de school. Zo brengen we
eveneens ouders bij elkaar. Jullie kunnen ons steeds persoonlijk
aanspreken of een mail sturen naar ouderraad.houwaart@gmail.com.
2.2 Ondersteunend werken voor school
De ouderraad steunt de school waar mogelijk. Dit zowel logistiek als
financieel. Bij schoolactiviteiten als opendeurdagen, de sint, schoolfeest,
smulfestijn, mosselfeest en recepties zorgt de ouderraad voor een
helpende hand. Daarnaast tracht de ouderraad via een aantal eigen
georganiseerde activiteiten geld in te zamelen waarmee we in overleg
met het schoolbestuur en de directie bepaalde evenementen of materiaal
willen sponsoren dat te goede komt van uw kind.

3.

Ons doel dit schooljaar

Dit schooljaar willen we ons vooral concentreren om een steentje bij te
dragen aan de nieuwbouw. We zullen de opbrengst van de activiteiten
van dit jaar dus spenderen om te helpen bij de afwerking van de nieuwe
lokalen.

4.

Activiteiten

•
•
•
•
•
•
•

Roeselbergkermis (8 september)
Papierslag (13 en 14 september)
Halloweentocht (25 oktober )
Kersthappening (eindejaar)
Wafelverkoop (januari)
Fuif (15 februari)
We steunen de school zoveel mogelijk bij de door hun
georganiseerde activiteiten

5.

Lid worden ?

Uiteraard zijn we als ouderraad altijd op zoek naar nieuwe gemotiveerde
mensen die willen helpen. De mensen die in de ouderraad zitten
hebben 1 activiteit gekozen waar ze zich voor inzetten en alles
organiseren/coördineren. Bij andere activiteiten zijn ze ondersteunend
indien nodig. Wil je wel eens een handje toesteken maar niet bij elke
activiteit? Geen probleem, alle beetjes helpen! Op die manier kunnen we
samen werken aan de kwaliteit van onze school. Een bijkomend voordeel
is dat je je dorpsgenoten beter leert kennen.
Indien je interesse hebt, gelieve dan onderstaand formulier af te geven
aan een lid van de ouderraad of aan een juf
____________________________________________________________
Ik , ............................................................, ouder van .............................................
uit de klas van juf ...............................................................wil me inzetten om :
o Actief lid te worden van de ouderraad en indien nodig te helpen
bij een activiteit
o Geen actief lid te worden maar wel af en toe een handje toe te steken
Je kan me best bereiken op het nummer: ..........................................................
Of via email op: ………………………………………………………………..................................

