
 
Wat doen we?  

➔ 7-tal keer vergaderen per schooljaar om activiteiten voor te bereiden en mee te denken over de school 

➔ activiteiten organiseren voor de kinderen en leerkrachten 

bv wafelbak, frietjesbak, overgang eerste leerjaar naar secundair, dag van de leerkracht, …  

➔ activiteiten om de school financieel te steunen  

bv koekenslag, valentijnsontbijt, …  

➔ helpen op activiteiten van de school 

 bv grootouderfeest, kaas-en wijnavond, schoolfeest, welkomdag, info-avond, …  

 
➔ je krijgt op een andere manier contact met de school 

➔ je leert mensen kennen 

➔ je kiest zelf wanneer je wil en kan helpen 

➔ geen verplichting om elke vergadering te komen 

➔ we bouwen samen aan een zoemende school voor onze kids.  

 

Volg ons op facebook:  

Oudercomité Vbs De Bijenkorf Sleidinge 

Kom je graag op het eerste oudercomité van het 

volgende schooljaar (augustus 2022)? 

Vul een strookje in of ga naar de Qr-code en geef je 

gegevens door.  

 

  



Ik, ……………………………………………………,  

mama / papa / voogd  van  …………………………………………………………. uit klas ……………….. 

     …………………………………………………………. uit klas ……………….. 

     …………………………………………………………. uit klas ……………….. 

 

wil graag uitgenodigd worden op het eerste oudercomité van schooljaar en me engageren om 1 of meerdere 

activiteiten te helpen.  

Stuur een mailtje naar ……………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

Ik, ……………………………………………………,  

mama / papa / voogd  van  …………………………………………………………. uit klas ……………….. 

     …………………………………………………………. uit klas ……………….. 

     …………………………………………………………. uit klas ……………….. 

 

wil graag uitgenodigd worden op het eerste oudercomité van schooljaar en me engageren om 1 of meerdere 

activiteiten te helpen.  

Stuur een mailtje naar ……………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

Ik, ……………………………………………………,  

mama / papa / voogd  van  …………………………………………………………. uit klas ……………….. 

     …………………………………………………………. uit klas ……………….. 

     …………………………………………………………. uit klas ……………….. 

 

wil graag uitgenodigd worden op het eerste oudercomité van schooljaar en me engageren om 1 of meerdere 

activiteiten te helpen.  

Stuur een mailtje naar ……………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

Ik, ……………………………………………………,  

mama / papa / voogd  van  …………………………………………………………. uit klas ……………….. 

     …………………………………………………………. uit klas ……………….. 

     …………………………………………………………. uit klas ……………….. 

 

wil graag uitgenodigd worden op het eerste oudercomité van schooljaar en me engageren om 1 of meerdere 

activiteiten te helpen.  

Stuur een mailtje naar ……………………………………………………………………………………………………... 


