
kalender 2022-2023

magic orbits
PERFORMED BY SPIKE CENTRE

THE BAND'S SONG DEDICATED TO NASA'S
SATELLITE LAUNCH

zat 15 oktober
Spaghetti-avond

zat 11 maart
Quiz

zat 24 juni
Kinderdisco 
met kubbtornooi

vrij 16 december
Kerstmarkt 
met afhaal koekenverkoop

Beste ouder, 

Enkele weken geleden is jouw kind (weer) gestart op onze school.
Het was misschien een spannende start, maar het wordt zeker een
fantastisch schooljaar!

Aan dat fantastische schooljaar werken wij als ouderraad graag
mee. In deze folder stellen we onze werking even aan je voor.

Heb je vragen of kom je graag een handje helpen tijdens onze
activiteiten? Aarzel dan niet om ons aan te spreken!

Tot binnenkort!

Hallo!



Tine, mama van Janne (4A), Ferre (3A) & Finn 
(4-5KB) en ondervoorzitter van de ouderraad

Jolien, mama van Victor (4-5KA) & Casper (3KA)
en secretaris van de ouderraad

Roos, mama van Sterre & Tibe (3A)

Wat doen we?
Je kent de ouderraad misschien vooral van de activiteiten die we
organiseren: de spaghett-avond, koeken- en snoepverkoop,
kinderdisco, enzovoort. Met die activiteiten willen we een fijne sfeer
creëren tussen de kinderen, ouders en de school. 

Griet, mama van Julie (4-5KB) en Stan

 

Maarten en Mieke, ouders van Sofie (2B)
& Toon (4-5KA)

Dorien, mama van Jarne (4A), Ward (3A) 
& Julie (4-5 KA)

 

Jasper, papa van Julian en Florian (5A) & Adelyn
(3A) en penningmeester van de ouderraad

 

Kenny, papa van Tuur (5A) & Anna (3A)
 

Lotje, mama van Martha (3A) & Mil (1A) en
voorzitter van de ouderraad

Wie zijn we?
"We" dat zijn 10 enthousiastelingen die klaar staan om er een
geweldig schooljaar van te maken:

Zo hebben we vorig jaar o.m.
turnmateriaal gekocht voor de
kleuterschool. Voor elk kind werd
ook €5 gesponsord voor deelname
aan een schooluitstap.

Die activiteiten brengen ook geld in
het laatje. Met dat geld kunnen we
de school ondersteunen en de
beleving voor onze kinderen nóg
fijner maken.

Bovenal wil de ouderraad een brug zijn tussen jou, als ouder, en de
school. Heb je dus ideeën of bezorgdheden? Spreek ons zeker aan!


