Oudercomité De Weg-Wijzer

Schooljaar 2016 – 2017

HET BESTUUR
2016 - 2017
Andy Geurs
Voorzitter
Tel: 0494 98 75 54
Papa van Léonie (4de) en
Thibault Geurs (2de)

Sofie De Heyn
Secretaris
Tel: 09 355 74 37
Mama van Wout (6de) en
Sam Van Laere (4de)

Tom Messelis
Penningmeester
Tel: 0497 24 44 58
Papa van Kiara (4de), Maxim (1ste) en
Enora Messelis (1K binnenkort…)

HET BESTUUR (vervolg)
Evelien Praet
Bestuurslid
Tel: 0473 50 68 52
Mama van Jarre (1ste), Rune (2de) en
Finn (2K) Van Waes

Elke Van Daele
Bestuurslid
Tel: 0498 93 07 01
Mama van Thorben (1ste middelbaar),
Manou (4de) en Gorik Heeze (2de)
Katrien Gentier
Bestuurslid
Tel: 0496 03 26 78
Mama van Sterre (4de) en
Rhune Lammens (3de)

Jan Baert
Bestuurslid
Lid van de schoolraad
Tel: 0497 52 59 31
Papa van Tuur (6de), Fons (4de) en Klara (1ste)

HELPENDE HANDEN
Elk schooljaar hebben we nood aan de hulp van enkele “helpende handen”.
Deze mensen kunnen zich niet steeds vrijmaken om aan vergaderingen deel te nemen
maar zijn wel bereid ook een handje toe te steken bij onze activiteiten.
Ook deze ouders zijn ons dierbaar, want zonder hen zouden er geen activiteiten
kunnen georganiseerd worden.

WAT WILLEN WE DIT SCHOOLJAAR
ORGANISEREN?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BAR op de openklasdag
Welkomdag met kopje koffie op 1ste schooldag
Oudercomité 1ste vergadering
ma 26/9 (20u00) !!!!
BODEGA voor de ouders tijdens leerlingenfuif vrij 25/11
Meehelpen Sinterklaasfeest
KERSTDRINK
vrij 23/12
Hotdogs en frietjes carnaval
vrij 24/2
TONEEL (i.s.m. school)
10,11 + 17,18 maart
ONTBIJT aan huis
zo 23/04 (lente-ontbijt)
SCHOOLFEEST (i.s.m. school) zo 7 mei
Receptie eerste communie
Afscheid 6de leerjaar receptie
Afzwaai 3de kleuterklas receptie
Eindejaarsfeestje helpers oudercomité

Wat gaan we dit jaar financieren met de
opbrengst van het oudercomité:
• Tussenkomst schoolreis (bijdrage per leerling)
• 5 euro per kleuter (inclusief Persijzer)
• 10 euro per leerling van het lagere
• Totaal: +/- 3000 euro
• Algemene bijdrage voor de aankoop van
nieuwe speeltuigen,… : budget twv 2500 euro
• Sinterklaaspakketjes
• Hotdogs en frietjes op carnavalsviering
• Gratis receptie voor:
• de 1ste communie
• het afscheid van de leerlingen van het 6de
leerjaar (met uitgebreid tapas)
• het afscheid van de 3de kleuterklas
• Overige: verder spaarpotje aanleggen met oog op
een bijdrage bij de inrichting van onze nieuwe
school…!!

Ook interesse?
Onze vergaderingen gaan door ongeveer om de 6 weken, telkens om 20u.
Locatie: in de leraarskamer van de lagere school.
(ingang langs de witte deur, 1ste verdieping)
1ste vergadering op maandag 26/9

(20u00) !!!!

Wil je ook uitgenodigd worden voor de vergaderingen of wil je op één van
onze activiteiten ook een handje helpen?
Mail dan naar
OF bel ons

andy.geurs@telenet.be
0494/98.75.54

Ook het oudercomité helpt mee!
Dit schooljaar zullen we er terug invliegen met een grote groep
enthousiaste vrijwilligers!
Dit alles ten voordele van onze grootste troef, de leerlingen van
de Weg-Wijzer , onze kinderen!

