
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLE OUDERS WELKOM!!!   

Net zoals onze kinderen allemaal verschillende talenten hebben, weten we dat dit 
bij de ouders ook het geval is.  

Sommigen zullen graag een vergadering bijwonen, anderen zijn liever creatief bezig 
en knutselen iets voor de Dag van de Leerkracht, nog anderen willen wel 
ondersteunend werken, maar nemen liever geen organiserende taak op zich.  

We kunnen alle talenten gebruiken! Wanneer je bij de ouderraad komt, is het niet 
verplicht aan alle activiteiten deel te nemen.  

Bedoeling is dat jullie je deelname invullen zoals jullie dit zelf willen.  Wel hopen we 
natuurlijk elk  jaar weer op enthousiaste nieuwkomers die samen met ons ideeën 
kunnen uitwerken zodat we onze school nog beter kunnen ondersteunen.  

Elke bijdrage, elke uurtje ondersteuning wordt enorm gewaardeerd!!!  
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NEEM CONTACT MET ONS OP 

Heb je nog vragen voor ons, aarzel dan niet om ons te contacteren.  

Email : ouderraad@materdeigooreind.be 

Wij hopen jullie in de loop van het jaar te ontmoeten!  

 

Martine Van Aperen (voorzitter) 
Mama van Julie (L2) en Alexander (K3) 
 
Bart Cuypers (ondervoorzitter) 
Papa van Senn (L2) en Liss (K3) 
 
Nina Schenk (penningmeester)  
Mama van Bernard (L2) en Olivier (K2) 
 
Teun Van der Mast (secretaris) 
Papa van Louis (L5) en Emma (L5) 
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WAT DOEN WIJ? 

Als ouderraad hebben we 4 kerntaken :  

1. Informeren en geïnformeerd worden  

Dankzij de vergaderingen en ons netwerk van 

klassenverantwoordelijken, kan iedereen op de hoogte blijven van het 

reilen en zeilen en de bezorgheden van alle partijen in onze school.  

2. Ontmoeten 

De activiteiten zorgen ervoor dat jullie als ouders elkaar ontmoeten en 

leren kennen.  

3. Ondersteunen 

Wij proberen de school te ondersteunen waar ze helpende handen 

nodig hebben… van het klussen tot het helpen op een schoolfeest.  

We organiseren daarnaast ook nog activiteiten om onze school een 

financieel steuntje in de rug te geven.  Zo kunnen we materialen 

aankopen die het leven van onze kinderen of school nog leuker maakt. 

(bv goaltjes, speelkoffers,…)  

4. Adviseren en meedenken  

Binnen de ouderraad worden verschillende thema’s besproken die onze 

school of de schoolomgeving aangaan. We proberen mee te denken 

naar oplossingen en aan te geven wat er onder de ouders leeft.   

Heb je zelf nog een ideetje, dan mag je ons dit altijd laten weten en dan kunnen 
we zien of we dit verder kunnen uitwerken.  

Alvast bedankt voor jullie input!  

  

ACTIVITEITEN 2019-2020 

Vergaderingen  schooljaar 2019-2020  in de refter om 20.00 u 

12 september  - 24 oktober – 19 november – 22 januari – 16 maart – 11 mei 

Op de vergaderingen bespreken we wat er leeft in de school en onder de ouders. We 
krijgen ook steeds een update van de werkgroepjes die aan een bepaalde activiteit 
werken.  

Vrijdag 4 oktober 2019 : DAG VAN DE LEERKRACHT 

Die dag zoeken we ouders die tijdens de speeltijden de bewaking kunnen overnemen 
van onze leerkrachten.  

Vrijdag 18 oktober 2019 : JAARLIJKSE QUIZ ( ’t Schoolhuis)  

Elk jaar opnieuw weer een gezellige avond onder ouders, familie en vrienden. Quiz-
ploegen gezocht!  

WINTERACTIE : jaarlijkse verkoop van wijn/bier/koekjes ter financiële ondersteuning 
van de school. Bestellingen worden verwacht tegen eind oktober. 

Vrijdag 13 december 2019 : LICHTJESTOCHT 

Na een tocht met de zelfgemaakte lampions, genieten ouders en kinderen samen van 
spelletjes, een kerstmarkt en een gezellig samenzijn.  

Zondag 8 maart 2020 : ONTBIJT 

Wat is er leuker dan samen met je gezin gezellig te ontbijten. Na het succes van vorig 
jaar nemen we deze activiteit graag op in het rijtje van jaarlijkse afspraken.  

Woensdag 3 juni – Donderdag 4 juni – Vrijdag 5 juni 2020 : WANDELDRIEDAAGSE 

Drie avonden gaan we samen met onze gezinnen/vrienden op wandel doorheen 
Gooreind.    

Heel het jaar door  : INZAMELACTIE BATTERIJEN EN GEBRUIKTE CARTRIDGES 

Lege batterijen en cartridges worden door ons verzameld, waardoor we didactische 
materialen kunnen aankopen. (elke woensdagmorgen 08.15-08.45 aan de 
schoolpoort) 

Noteer bovenstaande data alvast in jullie agenda!  

 


