
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kerksken 11/09/2013 

Beste ouder(s), 
 
Wij, leden van de ouderraad, willen onze werking aan het begin van dit nieuwe schooljaar even 
toelichten.  
Wij zijn een groep geëngageerde ouders die op een positieve manier de school willen ondersteunen.  
 

KERNGROEP(= vergaderen en actief deelnemen activiteiten) 
Doorheen het jaar komen we een aantal keer samen met leerkracht en directie. Tijdens deze 
vergaderingen zijn we de stem van de ouders en hebben we een adviserende rol. Op deze manier 
vormen wij een brug tussen ouders en directie.  

 

LOGISTIEK (= actief deelnemen activiteiten) 
Belangrijk hierbij is dat je er ook voor kan kiezen niet aan de vergaderingen deel te nemen, maar wel 
wenst mee te helpen tijdens één of meerdere activiteiten. Op die manier behoor je tot onze logistiek- 
groep en wordt je i.v.m. de activiteiten op de hoogte gehouden. 

 
Wij organiseren tijdens het schooljaar tal van evenementen/acties. Op deze manier proberen we de 
school financieel te steunen.  
Vorige jaren hebben we fietsjes voor kleuters gekocht, de groene hoek op de grote speelplaats, .. 
Bij onze financiële steun staan onze kinderen centraal.  
 
Volgende evenementen hebben een datum gekregen en kan je alvast in je agenda noteren: 

- 23 januari: oudercafé: voor of na het oudercontact kan je gezellig nog iets drinken. Heel leuk om 
andere ouders te leren kennen. 

- 15 maart: onze kinderfuif. Een aanrader! kinderen kunnen zich uitleven op de dansvloer terwijl 
ouders iets kunnen drinken. Kortom een familiale gebeurtenis. 

- 24 juni: ouderterras: zelfde opzet als oudercafé.  
Verder wordt er nog een kerstkaartactie gedaan, er worden voetjes geverfd, de eerste communicantjes 
krijgen een cadeau en de laatstejaars krijgen een fantastisch afscheid.  
Tevens helpen wij de school tijdens eetfestijn en schoolfeest.  
 
Heb je een vraag, opmerking, idee of wil je graag deelnemen aan de ouderraad (kerngroep of logistiek) 
mag je steeds één van de leden contacteren of mailen (ons mailadres ouderraad@debloesem.net ) 
 
Je kan de leden terugvinden op de webstie van de school.  
 
Samen maken we er een super schooljaar van, 
Mvg, 
 
Leden van de ouderraad 
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