
OOOuuudddeeerrrrrraaaaaaddd      

BBBaaasssiiissssssccchhhoooooolll   SSSiiinnnttt---LLLaaammmbbbeeerrrtttuuusss 

 4 september 2019 
Beste ouders, 
 
De kinderen en leerkrachten zijn reeds gestart en ook bij de ouderraad kriebelt het om opnieuw te 
starten! 
 
Wil je als mama of papa of als grootouder graag de schoolwerking mee ondersteunen?  
Wil je graag meehelpen bij een aantal activiteiten van de kleuters of lagere school? 
Dan ben je heel welkom!! 
 
Een school kan niet zonder kinderen en leerkrachten, maar ook niet zonder ouders, door jouw 
hulp en goede ideeën, maken we samen een fijne en aangename school, waar iedereen welkom 
is!!. 
 
Heb je af en toe vrij (volgens je eigen mogelijkheden, tijd of interesses)? 
Vul dan het strookje onderaan in!  Vele handen maken het werk lichter. 
 
Denk je onmiddellijk ”Dit is iets voor mij” of twijfel je nog? Kom dan eens een kijkje nemen! 
Deelnemen aan de ouderraad is gratis en je bent via de school verzekerd. 
 
Welkom op onze volgende vergadering op donderdag 19 september 2019 om 20u00 in de refter 
van onze basisschool. 
 
Voor vragen en informatie kan u steeds terecht bij :  
Jurgen Gommers       0460/967.221      jurgen.gommers@telenet.be   
 
Geef onderstaande strook voor 13 september ingevuld aan de klasleerkracht. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam, voornaam……………………………………………………………………………………. 
 naam kind……………………………………………………………….……………..klas:………………………….. 

 naam kind……………………………………………………………………………...klas:………………………….. 

 naam kind……………………………………………………………………………. .klas:………………………….. 

 naam kind……………………………………………………………………………...klas:………………………….. 

 

tel/gsm nr:……………………………………………………………………………… 
 
Mailadres:…………………………………………………………………………….. 
( in drukletters) 
 

Graag aankruisen wat past 

o  wenst lid te worden van de ouderraad  

o  wenst mee te werken aan activiteiten van de ouderraad / school 

 O stratenloop: vrijdag 04 okt 2019 (drankje/ frieten/ bonnetjes/…..) 
O af en toe meehelpen met fruit snijden op donderdagmorgen 8h30 – 9h30  

(“oog voor lekkers” start op 10 okt 2019) 
 O helpen bij aan- en uitkleden bij kleuterzwemmen 
 O meefietsen bij uitstappen of fietsles         O heeft auto beschikbaar bij uitstappen 
 O frietjes bakken op frietjesfeest (dinsdag 18 feb 2020) 

O meehelpen op kinderfuif  
 O ik ben vrij op ………………………………………………………………………………. 
 O ander voorstel:…………………………………………………………………………….. 


