welkompakket

Beste ouder
Graag willen wij u het oudercomité van de vrije basisschool Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen
voorstellen.
Als oudercomité, een groep van enthousiaste ouders, willen we een brug vormen tussen thuis en
school. Op vele verschillende manieren steken we de school een helpende hand toe in tal van zaken,
zoals:
- Tijdens een 5-tal vergaderingen gedurende het schooljaar wisselen de school en het
oudercomité informatie uit, en worden vragen van onze ouders behandeld
- We helpen oplossingen zoeken voor kleine en grote problemen
- We organiseren formele en informele contacten tussen ouders, leerlingen, leerkrachten en
directie
- We helpen mee met het organiseren van ontspanningsactiviteiten, zoals het schoolfeest, de
nieuwjaarsreceptie, eerste communie, kerstborrel, …
- We helpen ouders mee wegwijs te maken in het vormingsaanbod in onze regio en
organiseren vormende activiteiten (informatieve ouderavond)
- We geven een financieel steuntje aan diverse initiatieven die ten goede komen aan alle
kinderen van de school: sinterklaasfeest, verfraaiingen op de speelplaats, aankopen van extra
ondersteunend materiaal, …
Als oudervereniging werken we actief mee met de school om de schooltijd van onze kinderen zo leuk
en goed mogelijk te laten verlopen.
Wenst u zelf ook mee te werken met ons oudercomité, dan kan u dit op verschillende manieren
doen:
- Als actief lid.
We verwachten van u een regelmatige aanwezigheid op de vergaderingen van het
oudercomité en/of inzet bij voorbereidingen en uitvoeringen van de verschillende
activiteiten
- Als helpende hand.
U wilt het oudercomité graag een handje toesteken bij de activiteiten, zonder verdere
verplichtingen.
- Als financieel steuntje in de rug.
U kan een donatie doen aan het oudercomité waarmee we verder kunnen helpen investeren
in verbeteringen op onze school.
Bijgevoegd vindt u een brief waarbij u kan opgeven op welke manieren u de school extra wil
ondersteunen. Deze brief mag u met uw kind terug meegeven naar school. U kan het
invulformulier ook vinden op onze schoolwebsite op de pagina van het oudercomité.
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Mocht u ons actief willen komen helpen (of nog twijfelen of u dit leuk vindt), dan nodigen wij u uit
voor de eerste vergadering op maandag 20 september om 20.00 uur op school in de
leraarskamer(*).
Wegens de Corona maatregelen is het mogelijk dat de vergaderingen doorgaan via een Online
platform, zoals Microsoft Teams.
Heeft u vragen, bedenkingen en ideeën, dan kan u steeds terecht bij de bestuursleden:
o Nico Van Severen, voorzitter (0479 94 73 44)
Papa van Loïs 1e middelbaar en Renée 5e leerjaar
o Vien Vanlede, penningmeester (0491 42 00 71)
Mama van Aurélie 6e leerjaar
o Ruben Desmet, secretaris (tel 0474 95 47 07)
Papa van Susanne 3e leerjaar

De vergaderingen voor het schooljaar 2021-2022 gaan door op:
Maandag 20/09/2021
Donderdag 18/11/2021
Maandag 24/01/2022
Dinsdag 15/03/2022
Donderdag 02/06/2022
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