
WANTED! Enthousiaste vrijwillige helpers om ons oudercomité te komen versterken! 
 
Welkom (nieuwe) ouders!  
 
Wij stellen onze zeer fijne groep graag eerst even aan u voor : 

● Lynn, mama van Carole (K1) & Tanguy (L1) - voorzitter & lid schoolraad 
● Benny, papa van Louca (K1) & Alice (L2) - ondervoorzitter & lid schoolraad 
● Els, mama van Nette (L1), Ferre (L4) & Tibbe (L5) - penningmeester 
● Leen, mama van Thibault (K2), Elodie (L1) & Mila (16 maand :-)) 
● Yves, papa van Louis (K3) 
● Jürgen, papa van Elena (L6) 
● Morgane, mama van Luke (K3) 
● Oz, papa van Kaya (L1) en Ada (L4) 

 
Het zou fijn zijn als we deze groep nog een beetje kunnen uitbreiden met enthousiaste helpers, als 
vast lid of helpende hand! Vul het strookje onderaan in, of kom langs op onze volgende vergadering 
die doorgaat in de refter van de school op dinsdag 15/10 om 20u00.  
 
Wat doen wij? 

- Organiseren van fijne activiteiten voor alle leerlingen, waarbij we ook een extra centje in 
het laatje willen brengen :-) 

- Meehelpen met activiteiten georganiseerd door de school (o.a. het jaarlijkse schoolfeest, 
schoolrestaurant,...) om hiervan samen een groot succes te maken 

- Op vrijwillige basis mee willen praten, denken, plannen en werken met de directie en het 
schoolteam om zo de school voor iedereen nog aangenamer te maken 

- Proberen een brug te bouwen tussen school en gezin, en willen een luisterend oor zijn 
voor alles wat er leeft in onze kleine maar leuke school 

 
Waar dienen die centjes onder andere voor? 

- eindejaarsreceptie en cadeautje voor 6e jaars 
- aankoop materiaal school  

- extra steps / fietsen 
- speeltuigen voor de speelplaats 

  
Feest!! Data om te onthouden:  
Schoolrestaurant : vrijdag 18/10/2019  
Lampionnentocht kleintjes en avonturenwandeling groten : zaterdag 23/11/2018 
Pannenkoekenslag : zondag 22/3/2019 
Schoolfeest : 16/5/2019 
 
U mag dit strookje afgeven aan de juf/meester of aan een lid van het oudercomité.  
e-mail: ouders@stegbs.com  
 
Wij bedanken u alvast en wensen alle leerlingen en ouders een fijn schooljaar toe! 
Invulstrookje nieuwe leden/helpende handen: 
_________________________________________________________________________ 
Ondergetekende ………………………………………………………………………………………. 
Ouder van……………………………………………..uit klas………………………………………..  
O wil graag actief lid worden van de oudercomité 
O wil graag gecontacteerd worden om te komen helpen bij activiteiten als het past 
En kan gecontacteerd worden via mail : …………………………………...Telefoon…………….. 


