
 
  

        Genk, 1 oktober 2012 

 

Uitnodiging Algemene Vergadering van de ouderraad 

 

Geachte ouder(s), 

 

Nu de eerste maand van het schooljaar bijna voorbij is en de leerlingen stilaan hun nieuwe 

omgeving hebben leren kennen, willen wij u graag laten kennismaken met de ouderraad van 

de school. 

 

Als ouderraad willen wij de brug maken tussen ouders, leerlingen, directie en 

leerkrachten.Wij willen de spreekbuis zijn voor alle ouders en de gedachten te vertolken die 

onder de ouders leven,  

We trachten op een positieve manier samen met de school een aangename leeromgeving te 

creëren voor onze kinderen. 

Dit gebeurt in samenwerking met het schoolteam en de leerlingen. 

 

We zijn met een groep van een tiental ouders, die zoals iedereen te weinig tijd hebben, maar 

zich toch actief willen inzetten niet enkel voor onze eigen kinderen maar voor alle kinderen 

van de school. We vergaderen éénmaal per maand nl. de eerste donderdag van de maand en 

dit van 20u30 tot einde vergadering.  

 

Wilt u met ons meewerken en/of nader met ons kennismaken dan nodigen we u graag uit  

op onze  jaarlijkse Algemene Vergadering op donderdag 11 oktober  om 20u 30u in de 

cafetaria van de school. Tijdens deze vergadering worden o.a. het jaarprogramma 

goedgekeurd, de kastoestand toegelicht enz….We geven u ook de kans om met ons en met 

onze werking kennis te maken vooraleer u beslist om lid te worden van de ouderraad. Kom 

gerust langs, u bent welkom! 

 

Iedereen is van harte welkom en we hopen u daar te mogen ontmoeten. 

 

Indien u onze ploeg wenst te versterken maar niet aanwezig kan zijn op deze ‘Open 

Ouderaadvergadering’, contacteer dan Cathérine Fleurquin op tel. 0497 30 69 16 of Gert 

Remans op tel. 0470 55 12 34. Indien u geen lid wenst te worden maar ons af en toe wilt 

helpen tijdens een activiteit dan kan u de achterkant van deze brief invullen en afgeven aan 

de leerkracht. 

 

Met vriendelijke groeten, 

De ouderraad 

 



 
 

Ik wil de ouderraad een handje toesteken door te :  

 

 

 

 

O helpen met het Tutti Frutti-project. Wij zijn dringend op zoek naar extra helpers om het 

fruit van de kleuterklassen en het 1st en 2
de

 leerjaar elke woensdagmorgen te schillen. 

 

O helpen tijdens het schoolfeest op zondag 26 mei 

 

O andere.... 

 

 

Naam + voornaam : 

 

Adres   : 

 

Tel.   : 

 

GSM   : 

 

Mailadres  : 

 

Naam + voornaam + klas kind(eren) :  


