ACTIVITEITENKALENDER
2019 — 2020

ouders die
graag mee
willen
vergaderen

extra
helpende
handen

vragen
ideeën
suggesties

organisatietalenten voor
het eetfestijn

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.

eerste schooldag

ijsjes

di 10/09/2019

Ouderraad 1 om 20u
in de lerarenkamer
op school
Iedereen van harte
welkom!

za 16/11/2019

eetfestijn in zaal Manège

december 2019

hulp voor de Sint

di 3/12/2020

Ouderraad 2 om 20u
(lerarenkamer op school)

di 11/02/2020

Ouderraad 3 om 20u
(lerarenkamer op school)

februari 2020

wafel- en truffelactie

di 21/04/2020

Ouderraad 4 om 20u
(lerarenkamer op school)

mei 2020

bloemenactie

za 16/05/2020

tombola op schoolfeest

di 16/06/2020

Ouderraad 5 om 20u
(lerarenkamer op school)

laatste week

ijsjes

Heb je een vraag of suggestie?
ouderraad.olv.tienen@gmail.com
Sluit je bij ons aan op facebook
https://www.facebook.com/
groups/OuderraadOLV
Online shoppen? Steun ons door
naar de webshop te surfen via de
Trooperpagina van de ouderraad:
http://www.trooper.be/
OLVBasisschoolTienen

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



Ik wil graag de handen uit de mouwen steken tijdens één of meerdere activiteiten. Jullie mogen mij



).
Ik ben kandidaat vast lid en wil graag vergaderingen bijwonen en activiteiten mee voorbereiden.



dus gerust contacteren wanneer er nood is aan helpende handen voor een activiteit. (specifieer
eventueel bij welke activiteit(en) je een handje wil toesteken:

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



Telefoon:
Tijdens het schooljaar organiseren we ook een
aantal activiteiten, zoals een eetfestijn, een wafelen truffelactie, een bloemenactie 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.

E-mail:

uit klas

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. Denk maar aan de
leesouders, de verkeersouders, de zwemouders,…
of diegenen die een handje toesteken bij het
eetfestijn, het schoolfeest,….

Ouder van

Vaste leden — vergaderen regelmatig en
bereiden de activiteiten voor:
• Heidi, mama van Lisa (5de lj) - voorzitter
• Carole, mama van Anaïs (5de lj), Lilly Rose (1ste
kk) - secretaris
• Saskia, mama van Laura (6de lj), Lisa (2de kk) penningmeester
• Rudi, papa van Jente en Tiebe (6de lj) - fruit– en
tombolaverantwoordelijke en
vertegenwoordiger ouders in de schoolraad
• Bryan, Liesbeth - ondersteuning voorbereiding
activiteiten

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
(data: zie activiteitenkalender)! Of bezorg ons jullie
vragen, ideeën en/of suggesties!

Naam:

WIE, WAT, HOE?

