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     Ouders doen mee

Kubb-tornooi

Nieuw dit jaar: het Kubb-tornooi. Competitiebeest of 
niet, hier wil je aan meedoen. Een uitgelezen 
gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.
Voor deze avtiviteit hebben we nog geen organisatie.
Ben je fan van dit spel? Dan ben jij de man/vrouw die we zoeken!

Quiz

Laagdrempelige quiz van en voor ouders en
leerkrachten van de kleuter- en basisschool. Voor 
ploegjes van vier met een neus voor de boekskes en 
abstracte kunst. Geef je brein wat extra training of steek 
de quiz mee in elkaar!

MOS

Milieuzorg Op School. Steek je handen uit de mouwen
tijdens een van de MOS-klusdagen. Een kippenhok bouwen, 
de moestuin onderhouden, een wilgenhut weven, een blote 
voetenpad aanleggen, ... de MOS brengt de natuur op school!

De kriebelmama’s

Elke woensdag na een vakantie springt het kriebelteam eens binnen in 

de klas. Op een discrete manier kijken we de hoofdjes van de kinderen 
na op luizen. We geven ook informatie en ondersteuning. We zijn nog 
op zoek naar enthousiaste mama’s of papa’s om ons team uit te breiden. 
Wie interesse heeft mag een mailtje sturen naar Kunigonde@hotmail.
com

Ons etentje

Op het einde van het schooljaar komen we met het oudercomité en alle 
helpende handen een avondje samen. Bij een lekker etentje en een 
goed glas blikken we terug op het afgelopen schooljaar.  Een dankjewel 
aan alle helpers! 



Zoals je merkt, zijn er in de loop van het jaar verschillende activiteiten 
die het oudercomité organiseert, los van de activiteiten waar wij als 
oudervereniging de school meehelpen. Hiervoor kunnen wij rekenen 
op een grote groep ouders. Aangezien er elk jaar een groep kinderen 
doorstroomt naar het middelbaar en er in de kleuterklasjes elk jaar nieu-
we kindjes bijkomen, verandert de samenstelling van deze groep dan 
ook regelmatig. 

Wij verwelkomen iedereen met open armen. Deelname aan één of 
meerdere van onze activiteiten, houdt op geen enkele manier een ver-
plichting of engagement naar de toekomst in.. Iedereen is vrij te helpen 
waar hij/zij kan of wil en wij zijn daar heel dankbaar voor.

We gaan ervan uit dat er gradaties van engagementen zijn:
• trekkers die het geheel overzien 
• mensen die zich enkel engageren voor een werkgroep
• mensen die enkel een handje toesteken tijdens activiteiten
• mensen die deelnemen aan de vergaderingen en meedenken

Heb je zin om eens aan een activiteit deel te nemen?
Heb je een geweldig idee waarbij je wil helpen om dit uit te voeren?
Wil je gewoon meer informatie over het oudercomité?

Spreek gerust iemand aan van het oudercomité.
Stuur ons een mailtje heivouders@sintjv.be 
Bezoek onze facebookpagina ‘Ouders doen mee’.

De startvergadering

Wil je het oudercomité graag beter leren kennen? Wil je graag weten 
wie we zijn en wat we zoal doen? Kom dan geheel vrijblijvend naar onze 
startvergadering op maandag 23 september om 20u in de ko eklas. 
Jullie zijn hartelijk welkom!

Familiefeest

Het familiefeest is het belangrijkste feest dat we als
oudercomité organiseren. Iedereen van familie is welkom 
om mee te komen smullen op het eetfestijn en maakt kans 
op één van de vele prachtige tombolaprijzen. De
kinderen kunnen hun benen strekken op de dansvloer tij-
dens een spetterende fuif terwijl de ouders nakeuvelen bij een drankje. 

Kerstdrink

In de laatste week voor de kerstvakantie organiseren wij  
na schooltijd een ontmoetingsmoment voor alle mama’s en 
papa’s, oma’s, leerkrachten, broers en zussen. Er is glühwein, 
warme chocomelk en ander lekkers  te verkrijgen in een
gezellige kerstsfeer.

Klasmeter & peter

De klasmeters of klaspeters kunnen gezien worden als aanspreekpunt. 
Ze zijn als het ware de “lokale” brug tussen de ouders, het oudercomité 
en de leerkracht en de school. Heb je een leuk idee, suggestie, vraag 
of stoort je iets waarover je iemand wil kunnen aanspreken die zich hier 
dan over informeert, dan zit je goed bij de klasmeter of –peter. Vaak zijn 
deze actieve leden (maar niet noodzakelijk) van het oudercomité. Zij 
kunnen je zeker verwijzen naar de juiste persoon indien nodig.

Pieter (papa van 
Marie uit het 1ste 
leerjaar en 
Emma & Mila uit de 
2de kleuterklas)

Sven (papa van 
Lander uit het 3de 
leerjaar en Jorijn, 
uit de 3de kleuter-
klas)

Kunigonde (mama 
van Leda uit het 
6de leerjaar)

Liesbet (mama van
Finn uit het 6de leer-
jaar en Aune uit het
5de leerjaar)

Corona

De startvergadering
Wil je het oudercomité graag beter leren kennen? Wil je graag weten
wie we zijn en wat we zoal doen? Kom dan geheel vrijblijvend naar onze
startvergadering op maandag 14 september om 20u in de polyvalente
zaal aan de sporthal. Jullie zijn van harte welkom!

Familiefeest

Het familiefeest is het belangrijkste feest dat we als
oudercomité organiseren. Iedereen van familie is welkom
om mee te komen smullen op het eetfestijn en maakt kans
op één van de vele prachtige tombolaprijzen. De kinderen 
kunnen hun benen strekken op de dansvloer tijdens een 
spetterende fuif terwijl de ouders nakeuvelen bij een drankje.

Kerstdrink
In de laatste week voor de kerstvakantie organiseren wij
na schooltijd een ontmoetingsmoment voor alle mama’s en
papa’s, oma’s, leerkrachten, broers en zussen. Er is glühwein,
warme chocomelk en ander lekkers  te verkrijgen in een
gezellige kerstsfeer. Voor dit feest zijn we nog op zoek naar
enthousiaste organisatoren.

Flor (papa van Kato
uit het 4e leerjaar 
en Lora uit het 1e 
leerjaar)

Het nieuwe schooljaar kan van start gaan en daar zijn we maar al te blij om.
We hebben ongelooflijk veel zin om er samen met jullie opnieuw een 
onvergetelijk jaar van te maken, met leuke activiteiten die ouders samen 
brengen. Zoals steeds staan wij open voor jullie nieuwe ideeën, opmerkingen 
en commentaar.
Maar dit wordt geen gewoon schooljaar. We zijn afhankelijk van welke richting 
het verder uitgaat met de corona-voorschriften. Worden ze soepeler, of net 
strenger? De activiteiten kunnen dus in de loop van het jaar aangepast worden. 
Sommige zullen misschien geschrapt moeten worden, andere eventueel 
bijgestuurd. Hou dus goed onze communicatie via onze facebookpagina en 
mails in de gaten.


