Draag ook een
steentje bij

KALENDER

Wil je graag helpen bij één van
de activiteiten van het
oudercomité, dat kan altijd. Vul
je naam in en kruis dan de
activiteit(en) waarbij je graag zou
helpen.

Een greep uit de activiteiten voor
het schooljaar 2014-2015:
 Taartenslag (17 oktober 2014)
 Halloweentocht (24 oktober
2014)
 Carnaval (13 februari 2015)
 Kiemetentje (27-28 februari
2015)
 Paashaas (3 april 2015)
 Wafelverkoop leerlingenraad
(24 april 2015)
 Proclamatie (19/6 kleuter,
25/6 zesde leerjaar)

Naam: ..................................
E-mail: ..................................
Tel: .......................................
Ouder van: ............................
Activiteiten

Carnaval (13/2)

Kiemetentje (27-28/2)

Paashaas (3/4)

Wafelverkoop leerlingenraad
(24/4)

Schoolfeest (31/5)

Proclamatie (19/6 en 25/6)

Het oudercomité van De Kiem
Wambeek heet u

Welkom.

Maak in deze folder kennis met
het oudercomité, verneem wat u
kan doen om uw steentje bij te
dragen en kom langs op de
kleuterspeelplaats voor een drankje
na het eerste oudercontact.

CONTACTEN
Yves.brisaert@skynet.be
Leden van het oudercomité:
Yves Brisaert - Voorzitter
Cindy Speleers - Penningmeester
Liesbeth Switten - Secretaris
David Denayre
Inge De Jonge
Jan Van de Gucht
Karina De Koster
Katrien Van Iseghem
Katrien Van Tricht
Rabia Achak
Tanja Van Laere
Of volg ons op Facebook:
Oudercomité Wambeek

SCHOOLRAAD:
De ouders hebben officieel
inspraak in het beleid van de
school via de schoolraad. De
leden van de schoolraad zijn:
Jan Van De Gucht
(jan.vandegucht@gmail.com)
Liesbeth Switten
(liesbeth.switten@telenet.be)

DOELSTELLINGEN
Het oudercomité wil bijdragen tot
het welzijn van alle kinderen op
school door:
- Mee te helpen aan de
activiteiten op school
- De opbrengst van deze
initiatieven te beheren en ze
te besteden aan activiteiten
en/of projecten die de
kinderen van onze school ten
goede komen.
- Inspraak in de school via
de vertegenwoordiging van
het oudercomité in de
schoolraad.

REALISATIES
Aankoop van projectoren, mobiele
muziekinstallaties, speeltuigen op
de speelplaats, fietsjes voor de
kleuters, bijdragen bij film en
theater, bijdrage
kleuterzwemmen, traktaties
tijdens schoolreizen, en zoveel
meer.

