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De Ouderraad: Wie, Wat, Waarom? 
 
Wie? 
 

• Actieve groep,  
• Gemotiveerde, 
• Enthousiaste, 
• Ouders en  

   grootouders 

 
 
Wat? 
 

Op vrijwillige basis, samen met het schoolteam en de directie, meewerken 
aan de realisatie van verschillende schoolactiviteiten. o.a. quiz, Sinterklaas-
feest, kerstdrink, carnaval, grootouderfeest, schoolfeest, etc.. 

 

De activiteiten van de ouderraad bieden ook de gelegenheid om andere 
(groot)ouders beter te leren kennen. Communicatie en feedback zijn belang-
rijk, maar er zijn ook middelen (of helpende handen) nodig om onze doelstel-
lingen te realiseren.  
Je maakt deel uit van de Ouderraad als je je engageert voor de school: lezen 
op vrijdag, fruit uitdelen, helpen bij activiteiten, etc... 

IEDEREEN is hier van harte welkom !! 
(data 2022-2023 vind je verder in deze krant) 

 
Waarom? 
 

De Ouderraad heeft een dubbel doel: het schoolteam helpen bij activiteiten, 
alsook  middelen verzamelen voor schoolprojecten/activiteiten. Verder in 
deze krant kan je lezen wat we vorig schooljaar deden, en hoe we de school 
een financiële bijdrage gaven. Allemaal dankzij jullie steun.  

Dit om van onze schoolomgeving een fijne, aangename plaats te maken! 
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Omdat we onmogelijk al het werk alleen aankunnen,  
werken we met verschillende A-teams. 
Zo zijn er A-teams voor bijna alle activiteiten die we organiseren:    
Sinterklaasfeest, carnaval, schoolfeest, etc…   
alsook voor activiteiten waar we geld inzamelen om schoolprojecten  
voor de school te kunnen financieren. 
 
 
Zin om deel uit te maken van één of meerdere A-team’s ?  
 

Vul dan snel onze inschrijvingsfiche in, die je kan vinden achteraan deze 
infokrant en bezorg ze aan  
• de school  
• mail naar: ouderraad@gavertjevier.be. 
 
Door zelf een activiteit te kiezen waaraan je wil deelnemen, kies je zelf wanneer je wat wil doen.  
Heb je bv. enkel tijd in december, geef je dan op voor bv. Sinterklaasfeest, past het voorjaar beter dan 
kan je je opgeven voor carnaval (voor alle activiteiten mag natuurlijk ook). 
 
Verder in deze infokrant (p.3) geven we een overzicht van alle A-teams. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A-teams: Waar kan ik aan meehelpen? 

 
 
Wat hebben we aangekocht /         
financieel gesteund : 
 

 

• Nieuwe frituur 

• Turn T-shirts 

• Vernieuwing speelplaats 

• ... 

 

 

 
Deze activiteiten hebben we     
financieel gesteund en (mede)
georganiseerd :   
 
• Ondersteuning van Sint en Piet 

• Frietjes bij carnaval 

• Schoolfeest 

• Tentenkamp  

• Receptie 6dejaars 

• ... 

 
 
 
 

Wat hebben we vorige jaren voor de kinderen gedaan? 

Vlieg je mee over de 
speelplaats? Zo kan je 
zien wat de ouderraad 
gesponsord heeft aan 

de school! 
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Sinterklaas: 2 december 2022 
 
Elk jaar opnieuw komt Sinterklaas op bezoek in onze school en  

verwennen we die dag de kinderen met pannenkoeken.  

Om dit bezoek in goede banen te laten lopen en het niet alleen aan zijn zwarte 

pieten over te laten, hebben we verschillende helpende handen nodig op o.a. 

donderdagavond 1 en vrijdag 2 december.  

Fluotocht: donderdagavond  
10 november 2022 
 

Wandel je mee? Of help je liever een handje?                 

Meer info & inschrijvingen volgen binnenkort. 

 

 

 

Carnaval: 17 februari 2023 
 
Carnaval op school: alle kinderen zijn verkleed en de ouderraad  

trakteert de kinderen tijdens dit leuke feest op verse frietjes.  

Het A-team carnaval bakt dan de hele dag door frietjes. 

 

Grootouderfeest: 26 mei 2023 
 

Het A-team zorgt voor het aankleden van de refter en het verdelen van koffie, thee en gebak. 

Schoolfeest 3 juni 2023 

 

De gebeurtenis van het jaar!  
 

Het A-team schoolfeest helpt de school bij de organisatie:  

alles klaarzetten en bestellen voordien, de dag zelf helpen  

waar nodig en nadien opruimen.  

En dit alles in een hele leuke sfeer!  

JIJ HELPT TOCH OOK? 

Verkoopactie: maart 2023 

Proclamatie 6dejaars: 26 juni 2023 
 

Feest voor de ouders en leerlingen van het 6de leerjaar! Het A-team zorgt die avond voor hapjes en drankjes. 

Kerstdrink: 23 december 2022 
 

We zetten de kerstvakantie in met een lekker (warm) drankje voor groot en klein. Het A-team zorgt voor een 
fijne omkadering en verdeling van de drankjes. 
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Wie ons team wil aanvullen, kan zich inschrijven via mail op  
ouderraad@gavertjevier.be (en in cc Sanne.denotte@gavertjevier.be), stel je daar-
in kort voor en vertel ons waarom je graag zou toetreden tot het bestuur. 

Bestuur Ouderraad ‘22-’23 

Melissa Caluwaerts (verslaggever), 
       
mama van Elena (L3) en Sophia (K2) 

Erika  Fischer (penningmeester), 
      
mama van Annabel (L5) en  
Juliette (L3) 

Anke De Temmerman (bestuurslid) 
      
mama van Wolf (L2) en Merlijn (L2) 

Sophie Van Dorsselaer (voorzitter), 
       
mama van Julie (L5) en Felien (oud-ll), 
plusmama van Mathias (oud-ll) 

Joeri Van Broeck (materiaalmeester),  
      
papa van Lenn (L2) en Wout (K1) 

Gracy Stroobandt (bestuurslid),  
      
mama van Vince (K2)  
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Zoals reeds vermeld in voorgaande pagina’s van onze infokrant vindt u hieronder het  
inschrijvingsformulier voor onze verschillende A-teams.  

We zijn dus op zoek naar helpende handen (bv. pannenkoeken bakken, drankjes uitdelen,  
frietjes bakken, fluo-tocht helpen organiseren en nog zoveel meer....)  

Wilt u deel uitmaken van een A-team? 
Laat het ons dan weten door onderstaande strook in te vullen en terug te bezorgen via de  

klastitularis van uw (klein)kind(eren). Mailen kan ook op ouderraad@gavertjevier.be .  
Wil je graag helpen, maar heb je nog geen zicht op je agenda?  

Kies er dan voor om alles aan te vinken, dan krijg je vrijblijvend alle info. 
Spreek gerust andere ouders, grootouders,... aan om mee te komen helpen.  

Vele handen maken licht & plezant werk! 
Bij onvoldoende inschrijvingen, zijn we jammer genoeg genoodzaakt om de activiteit te annuleren  

(wat jammer genoeg ten koste gaat van onze kinderen). 

 

Verdere informatie over de activiteiten zal besproken worden  
op 1 van de A-team-vergaderingen. 

 

Ik/Wij………….....................................…………… (groot)ouder(s)/verantwoordelijke 
               van: 

…………..............................……...……..……klas …………….. 
 

……….….............................……...……..……klas …………….. 
 

wil(len) graag gecontacteerd worden om mee te helpen bij één of meerdere van de  
volgende activiteiten en deel uitmaken van het A-team. 

 
 

Je kan me/ons bereiken op het volgende emailadres(sen) + gsm-nr : 
 

…………………………….…………………………………………………………………gsm-nr :…………………………………… 
 

…………………………….…………………………………………………………………gsm-nr :…………………………………… 
 

…………………………….…………………………………………………………………gsm-nr :…………………………………… 
 

 
Ik/wij wil(len) graag op de hoogte gehouden worden van en/of helpen bij:    

            
 

 10/11/2022  Fluo-tocht   (versieren, bar, fluo-post bemannen,...) 
 

 02/12/2022  Sinterklaas   (pannenkoeken bakken en/of uitdelen) 
 

 23/12/2022  Kerstdrink   (versieren, drankjes uitdelen) 
 

 17/02/2023  Carnaval   (frietjes bakken en/of uitdelen) 
 

 03/2023  Verkoopactie   (bestellingen klaarzetten, uitdelen) 
 

 26/05/2023  Grootouderfeest   (helpen koffie schenken, desserts uitdelen) 
 

 03/06/2023  Schoolfeest   (grime, kapsels, bar, opzetten, afbreken,…) 
 

 26/06/2023  Proclamatie 6dejaars   (drank en/of hapjes uitdelen) 
  

 Alle activiteiten 

———————————————————————————————————————————————————————–—


