WIE zijn we en WAT doen we?
Bestuur
•
•
•
•

Saskia, mama van Lisa (1A)
Céline, mama van Céleste (1B) Eden (Berenklas)
Annelies, mama van Robin (Vlinderklas)
Elke, mama van Leia (2A) Gust (Berenklas)

- voorzitter
- ondervoorzitter
- penningmeester
- secretaris

Vaste leden
• Tine, mama van Rune (Kikkerklas)
• Nina, mama van Noah (4A)
• Ine, mama van Tijs (2A) Flor (1A) en Nelle (Vissenklas)
• Jeanpaul, papa van Céleste (1B) Eden (Berenklas)
• Chris, papa van Robin (Vlinderklas)
Wij vergaderen regelmatig en bereiden de activiteiten voor.
Een aantal keer per jaar zitten we samen met de directie en
enkele leerkrachten. Tijdens deze vergaderingen denken we,
vanuit het standpunt van de ouders, mee over het wel en wee
op school. Kom gerust ook eens naar een ouderraad! Of
bezorg ons jullie vragen, ideeën en/of suggesties!
Tijdens het schooljaar organiseren we ook een aantal
activiteiten, zoals een eetfestijn, een wafel- en truffelactie en
een tombola op het schoolfeest. De opbrengst wordt gebruikt voor wekelijks gratis fruit voor
alle kinderen, tussenkomst in de vervoerskosten voor schooluitstappen, een klasbudget, wat
hulp voor de Sint en een ijsje bij het begin en einde van het schooljaar. We zorgden ook al
voor een bijdrage aan de speelplaatsinrichting en voor extra speelgoed voor de opvang.
Helpende handen — geven praktische ondersteuning aan het schoolteam en/of de ouderraad.
Zo zorgen de schilouders op woensdagvoormiddag voor het wassen en schillen van het fruit
zodat onze kinderen een gezond tussendoortje kunnen opsmullen. Daarnaast zijn er ook de
(groot)ouders die het schoolteam of de ouderraad helpen bij (de voorbereiding van)
activiteiten (eetfestijn, schoolfeest,…).
STEM-werkgroep – Hieromtrent later meer info, maar wordt zeker als top agendapunt
beschouwd om verder uit te werken. Wie nu al interesse heeft rond dit onderwerp kan zich
steeds aansluiten bij de fbgroep Stem ambassadeurs Tienen:
https://www.facebook.com/groups/607436963608072

Activiteitenkalender 2021 – 2022

2 september 2021
14 september 2021
23 september 2021
27 oktober 2021
16 december 2021
19 februari 2022
10 maart 2022
21 Mei 2022
16 juni 2022
Laatste week juni 2022

Ijsjes
STEM vergadering 20u30 op locatie of online
Ouderraad 1 om 20u online (Teams)
Wafelactie
Ouderraad 2 om 20u op school of online
Eetfestijn Manege
Ouderraad 3 om 20u op school of online
Schoolfeest Tombola
Ouderraad 4 om 20u op school of online
Ijsjes

Bij alle activiteiten houden we rekening met de geldende corona-regels.
Aanpassingen in data of werkwijze van de activiteiten zijn hierdoor mogelijk.

Heb je zin om onze enthousiaste groep ouders te versterken?
Vul het strookje in en geef het terug mee met je kind. Of bezorg ons de info per mail.

Vaste leden

Naam:
Ouder van:
uit klas:
Email:

Extra
helpende
handen

Vragen
Ideeën
Suggesties

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

o

Ik wil graag de verslagen van de vergaderingen van de ouderraad per e-mail ontvangen.

o

Ik wil graag de handen uit de mouwen steken tijdens één of meerdere activiteiten. Jullie
mogen mij dus gerust contacteren wanneer er nood is aan helpende handen voor een
activiteit.
Specifieer eventueel bij welke activiteit(en) je een handje wil toesteken:
o
o

o

Schilouders
Eetfestijn

Ik heb een idee of suggestie voor de ouderraad / het schoolteam:
…………………………………………………………………………………….

