Zin om mee te doen?

Graag meer info?

Vul dan onderstaand strookje in en
bezorg dit aan de juf of de
meester van je kind.

Rik Heirman (voorzitter)
0473 333 126
rikheirman@telenet.be

Naam
Wij kunnen alleen maar goed werken
wanneer er steeds opnieuw ouders
gevonden worden die zich willen inzetten
voor de school van hun kind.

Naam Kind

Adres
___________________________

Doe met ons mee!

Telefoonnummer

Je bent meer dan
welkom!

E-mailadres

o

Wil actief meedenken
activiteiten te organiseren
(lid kerncomité)

om

o

Wil graag helpen tijdens de
activiteiten (lid hulpcomité)

Samen toekomst maken
OUDERVERENIGING en
VRIENDENKRING

Beste ouders
Naar jaarlijkse gewoonte maken
wij van de start van het nieuwe
schooljaar
gebruik
om
onze
vereniging aan jullie voor te
stellen.

Wie zijn wij?
Wij
zijn
een
ploeg
van
gemotiveerde
ouders,
grootouders, oud-personeels-leden
en sympathisanten die overlegmomenten
en
activiteiten
organiseren ten bate van alle
kinderen van onze school.

Wat willen wij
bereiken?
Wij willen een brug vormen tussen
de ouders en de school door:
o de schoolwerking concreet
te ondersteunen
o de school financieel te
ruggensteunen
o de ouders te
vertegenwoordigen in de
schoolraad

Wat doen wij?
o Wij overleggen met directie en
leerkrachten over alle aspecten die
onze kinderen aanbelangen zoals
 veiligheid in en rond de
school
 de kwaliteit van de
schoolmaaltijden
 hygiëne
 uitstappen
 aanschaf van
schoolmateriaal
 …
o Wij organiseren zelf of helpen bij
allerlei activiteiten zoals







de kinderkermis op de Meir
de tweejaarlijkse themadag
in oktober
het schoolfeest in mei/juni
de receptie voor onze
laatstejaars
…

o Wij sponseren





Sint & Piet en de paashaas
iedere klas met een budget
voor aankoop van didactisch
materiaal
…

o Wij geven een attentie aan
onze kinderen ter gelegenheid
van hun communie- of
lentefeest en afstuderen

o Wij voorzien voor al onze
kinderen een drankje, koek of
ijsje op de jaarlijkse
schoolreis, …



Wij investeren in
verfraaiings-werken op het
schooldomein en in de
klassen

o Wij steken een handje toe bij
onderhoudswerken zoals
 snoeien en gras maaien
 grote opruimactie in
augustus
 …
o Wij vertegenwoordigen de
school op diverse
overlegmomenten en lokale
manifestaties zoals
 LOK
 Bruisend Buggenhout
 vastenvoettocht
 scholenveldloop

