Beste ouder,
Wil je als ouder ook je zegje kunnen doen in de school? Vind je het belangrijk dat ouders
bepaalde thema’s kunnen aankaarten? Wil je samen met andere ouders en het schoolteam
een infoavond organiseren of ben je een echte feestouder die wil zorgen voor leuke
ontmoetingsactiviteiten? Ben je ervan overtuigd dat je als ouder je steentje kan bijdragen
aan de goede werking van onze school?

DAN IS DE OUDERRAAD MISSCHIEN WEL IETS VOOR JOU!
We zijn een toffe groep ouders die elk jaar opnieuw op zoek gaan naar helpende handen
om al onze activiteiten in goede banen te leiden. Maar vooral zijn we op zoek naar
enthousiaste mama’s en papa’s die graag meedenken om de school goed verder te laten
draaien.
We proberen 1 keer per maand bij elkaar te komen om even al onze activiteiten te
overlopen en afspraken te maken of om even van gedachte te wisselen over een aantal
thema’s. Het grootouderfeest, schoolfeest, koekjesslag, kaas- en wijnavond, … dit zijn
enkele van onze activiteiten die we jaarlijks opnieuw op poten zetten. Daarnaast zijn er
een aantal vaste thema’s, zoals oa. verkeersveiligheid, financieel overzicht en een varia
rondje.
Spreekt dit alles je wel aan, vul dan snel het onderstaande strookje in en bezorg het ons
terug via de juf/meester.
Zegt het vergaderen je niet zo veel maar wil je wel helpen op activiteiten, praat dan eens
met de klasouder van je klas zodat de ouderraad weet dat er helpende handen ter
beschikking zijn.
Aan de ouders die al lid zijn van de ouderraad : indien jullie lid blijven, zouden we
willen vragen ook het onderstaande strookje in te vullen en af te geven !!!
Groetjes,
De ouderraad
-------------------------------------------------------------------------------------------------------…………………….. (naam) ouder van …………………………..…. (naam kind/eren)
uit klas …… stel me graag kandidaat om mee te werken in de ouderraad.
Adres:………………………………………………………………………………….….
Telefoonnummer: ………………………… GSM: ………………………………………
Email-adres:………………………………………………………………………………
Handtekening,

