
Dit werd het voorbije schooljaar betaald door de ouderraad:

EXTRAATJES VOOR DE KINDEREN 

•Sint-Maartentoneel op school
•Auteurslezingen in de klassen

•Carnavalfeest met smoutebollen voor
de kinderen & een 'pompier' bij de

optocht
•5 bonnetjes per kind om naar de kermis

te gaan tijdens de 'Dag van het Kind'.
•Receptie voor de eerste en plechtige

communicanten en hun ouders
•Bijdrage in Tutti Frutti (project fruit op
school). Sinds de subsidies hiervoor zijn

weggevallen, wordt aan de ouders  
2,5 euro bijdrage gevraagd, de rest legt 

de ouderraad bij.   
•Springkasteel tijdens evenementen

GROTE AANKOPEN

•Begin schooljaar 2018-2019
kochten we 24 nieuwe laptops aan 

voor de school. 
•We legden ook bij voor de

aankoop van digiborden.

 De ouderraad heeft weer een druk schooljaar 
achter de rug! Misschien was jij wel op een van 

onze activiteiten? Of heb je koekjes of kalenders 
gekocht om onze werking te steunen? Super bedankt! Want met de opbrengst 
kunnen we elk schooljaar weer iets realiseren, voor de kinderen en de school! 

NIEUWSBRIEF OUDERRAAD

Dit was mogelijk dankzij de opbrengst van: 

sponsoring | eetfestijn | verkoop jaarkalender | koekjesverkoop | ontbijt tijdens 
de opendeurdag | garageverkoop | kerstkoer |

 kiescafé tijdens de verkiezingen | kloosterkoer tijdens de jaarmarkt

KLEINE ATTENTIES 

• Koffie voor de ouders bij de
eerste schooldag

• Cadeautje voor de leerkrachten
op de 'Dag van de Leerkracht'

• Af en toe een kleine bijdrage op
vraag van leerkrachten voor aankoop 
van materiaal (bv. voor schoolfeest)

Wat doet de ouderraad nog meer?   
Lees verder op de achterzijde!



GEZELLIGE ACTIVITEITEN

Enkele keren per jaar organiseert 
de ouderraad een leuke activiteit. 
Voor ouders een ideale gelegen-
heid om elkaar én de school nog 
beter te leren kennen. Kom zeker 

eens langs! 

Eetfestijn in oktober 
Kerstkoer in december

Opendeurdag met ontbijt in maart
Kinderboekenbeurs & kloosterkoer 

in juni

KLANKBORD VOOR OUDERS

De ouderraad wil de verbinding zijn 
tussen ouders en school. Spreek ons 

gerust aan met vragen! Zit je met 
bepaalde bezorgdheden of heb je een 
suggestie, dan geven we die door aan 

het schoolteam. Wil je een bepaald 
thema aankaarten op de eerstvolgende 
vergadering, geef ons dan een seintje. 

Meer info: 
www.ouderraad-kloosterschool.be
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Wat mag je verder nog verwachten van de ouderraad?

Interesse om lid te worden?  
Of gewoon om af en toe mee te helpen 
op een evenement? Mail naar 
ouderraad.kloosterschool@
gmail.com. Ook wie graag sponsor 
wil worden van onze school, kan  
contact opnemen via dit e-mailadres. 

Bedankt aan al onze sponsors,  
sympathisanten en bezoekers van onze 

evenementen en... 
tot volgend schooljaar! 

www.ouderraad-kloosterschool.be


