Genk, 15 oktober 2021

Open ouderraadvergadering en Algemene Vergadering van de ouderraad
Beste ouder(s),

Nu de eerste maand van het schooljaar voorbij is en de leerlingen 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. De
voorbije periode was moeilijk om goede contacten te leggen, daarom dat we extra belang
hechten om de mening van vele ouders te horen 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 de directie en
de leerlingen. De opbrengsten van onze activiteiten worden in overleg met het schoolteam
besteed aan verschillende doelen ten goede van alle leerlingen.
Onze groep van ouders in de ouderraad is kleiner geworden en we willen daar graag verandering
in brengen. We vergaderen éénmaal per maand, data worden aangekondigd op de website van
de school. De eerstvolgende vergadering is een open vergadering op dinsdag 19 oktober.
Wilt u met ons meewerken en/of nader met ons kennismaken dan nodigen we u graag uit op
onze ‘Open Ouderraadvergadering’ op dinsdag 19 oktober om 19u30 in de refter van de
school. Zo kan u zich een concreet idee kan vormen over de werking van de ouderraad. Kom
gerust langs, u bent welkom!
Tijdens de ouderraad van oktober vindt ook de Algemene Vergadering plaats op en worden
o.a. het bestuur goedgekeurd en de kastoestand toegelicht enz….
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 ouderraad,
contacteer
dan
Sandro
Rossetti
of
Sarah
Vanderheyden
via
email
or.broederschoolgenk@gmail.com of geef de info mee via de klasleerkracht .
Indien u geen lid wenst te worden maar ons af en toe wilt helpen tijdens een activiteit dan kan
u onderstaand antwoordstrookje invullen.
Met vriendelijke groeten,
De ouderraad

Ik wil de ouderraad een handje toesteken door te :

O helpen met het Oog voor lekkers-project. (Wij zijn nog op zoek naar extra schilouders
om het fruit van de kleuterklassen en het 1st en 2de leerjaar elke woensdag te schillen.)
O helpen bij een activiteit zoals de kienavond.
O helpen tijdens het schoolfeest.
O andere....

Naam + voornaam

:

Adres

:

Tel.

:

GSM

:

Mailadres

:

Naam + voornaam + klas kind(eren) :

