
SLUIT JE AAN BIJ DE OUDERRAAD!

SPONSOR WORDEN?

Onze werking steunen kan 
ook financieel. 
Heb je een eigen zaak en 

zoek je een makkelijke manier 
om extra promotie te maken? 

Dan is sponsor worden van onze school 
misschien wel interessant. 
Je krijgt advertentieruimte en jouw sponsorgeld helpt 
ons om projecten te realiseren zoals de aankoop van 
ICT-materiaal of speelplaatsmeubilair, toneel, carna-
val,… 
Vanaf 25 euro kan je al advertentieruimte kopen. 

MEER INFO?

www.ouderraad-kloosterschool.be |        ouderraad VBS kloosterschool

WAT MAG JE VERWACHTEN VAN 
DE OUDERRAAD?

De ouderraad speelt een verbindende rol tussen de 
ouders en de school. 
Naast de activiteiten die we organiseren, zijn er 
natuurlijk ook de vergaderingen. Vijf keer per school-
jaar zitten we rond de tafel met de directie en enkele 
leerkrachten. 
Zijn er bepaalde thema’s die je wil aankaarten of heb 
je vragen, bezorgdheden of suggesties, laat het ons 
dan zeker weten. Wij kunnen deze dan doorgeven 
aan het schoolteam. 
In alles wat we doen en realiseren, staat het belang 
van de kinderen en de goede werking van de school 
voorop. 
We wensen iedereen alvast een fijne start van het 
nieuwe schooljaar!

Beste ouders, 
Nu het nieuwe schooljaar begonnen is, schiet ook de ouderraad weer in actie. We hopen dat we de ouders, leerkrachten 
en kinderen dit jaar opnieuw kunnen samenbrengen op enkele gezellige activiteiten in en rond de school. En wil jij hierbij 
meehelpen, dan ben je zeker welkom bij ons team!

SLUIT JE AAN!

Heb jij een hart voor de school en heb je veel enthou-
siasme en een beetje vrije tijd over? Sluit je dan aan 
bij de ouderraad! 
Ook als je gewoon af en toe wil meehelpen bij een 
evenement, ben je welkom. We kunnen zeker nog 
helpende handen gebruiken. 

VRAGEN OF SUGGESTIES?

Mail naar ouderraad.kloosterschool@gmail.com.

SAVE THE DATE

Donderdag 9 september: 
eerste vergadering van de ouder-
raad

Wie interesse heeft om lid te worden 
van de ouderraad, is steeds welkom om een 

vergadering bij te wonen! 
Graag wel eerst je komst melden op 
ouderraad.kloosterschool@gmail.com.  

Zondag 21 november: eetfestijn in De Snip

Het eetfestijn zal normaal gezien weer in de zaal 
plaatsvinden. Details over menu, prijzen en hoe te 
reserveren volgen later!


