Heb je interesse om

•
•
•

Bestuursteam
voorzitter Jeroen Vervloessem
ondervoorzitter Bart Demarsin
secretaris Kristie Dehert
penningmeester Mirjam Truwant

•

lid te worden;
(af en toe) als vrijwilliger aan
een activiteit mee te werken;
ideeën en tips met ons te delen
die onze werking kunnen
verbeteren;
ons op een andere manier te
ondersteunen?

Spreek ons gerust aan, stuur ons een
mailtje op
Jeroen.Vervloessem@gmail.com

Contactpersonen werkgroepen
Kriebelteam: Dominiek Dufour
Integratie / Koffie en thee:
juf Ingrid (vertrouwenspersoon)

of geef je contactgegevens door via het
schoolsecretariaat want ...
SAMEN zijn we KEIGOED!

Tweedehandsbeurzen:
Heidi Demaegdt en Isabelle Franco

OUDERRAAD

Kinderdisco:
Marieke De Ruytter en Martijn
Benjaminsen
Team vrijwilligers schoolactiviteiten:
juf Marleen
Team vrijwilligers pedagogische
activiteiten: juf Elisabeth en juf Ingrid

OUDERRAAD
Charles Deberiotstraat 3
3000 Leuven
Jeroen.Vervloessem@gm
ail.com

i.s.m. Sancta Maria
Basisschool Leuven

Waarom ouderraad?
Ouders zijn belangrijk voor de school.
Zij zetelen in de ouderraad en in de
schoolraad, helpen leerlingen begeleiden
tijdens excursies en schoolreizen,
repareren kapotte materialen, assisteren
in de lessen en ga zo maar door. Ouders zijn
dus alom in de school aanwezig en hun hulp
wordt door de directie en de leerkrachten erg
gewaardeerd. Zonder die vrijwillige inzet
kunnen veel van de (extra) activiteiten
immers niet of alleen beperkt worden
uitgevoerd.
De ouderraad bestaat uit elke ouder die
deelneemt aan een vergadering of meehelpt
op/aan een activiteit van de ouderraad. Waar
jij als ouder je steentje bijdraagt, is van geen
belang. We verwelkomen je hulp en
betrokkenheid even graag op een
vergadering als op een activiteit.

Kriebelteam

Kinderdisco

Ons kriebelteam bestaat sinds 2004, met
jaarlijks een aantal vrijwilligers. In
september starten we telkens met een
volledige screening van alle klassen, en we
herhalen dit na elke schoolvakantie.

Op enkele jaren tijd is onze kinderdisco
uitgegroeid tot een klassieker. Een feest voor
zowel de kinderen als de ouders. De vorige
edities verwelkomden we zo’n 250 à 350
ouders en kinderen afhankelijk van het
weer.

Worden er luizen
gevonden of gemeld, dan
krijgen de kinderen een
speciale infobrief mee naar
huis en wordt de volledige
klas regelmatig gecontroleerd tot ze
luizenvrij is.
Sinds de start van het kriebelteam zijn de
ouders in onze school goed op de hoogte en
slagen we er in het besmettingspercentage
te minimaliseren.

Tweedehandsbeurs
Elk jaar organiseert een heel
team vrijwilligers een herfst–
en een lentebeurs. Iedereen,
ook mensen van buiten de
school, kunnen hier (gebruikte)
zwangerschapskledij, babyartikelen,
kinderkledij (tot 14 jaar) en speelgoed te
koop aanbieden met een verkoopslijst per
20 artikels.
85% van de opbrengst gaat naar de
verkoper, en met de overige 15%
ondersteunt de ouderraad één of meer
schoolprojecten.

Er wordt gedanst en gefeest, springkastelen
worden veroverd en elk kind krijgt een
mooie grime-snoet getekend, stoere tattoo
op de arm gezet. Naast deze “klassiekers”
proberen we elk jaar een verrassing te
voorzien voor ouders en/of kinderen. Heb je
inspiratie of gewoon zin om mee te helpen,
kom er gerust bij.

Nieuwjaarsreceptie en Picknick
Vergaderen en grote events zijn natuurlijk
leuk, maar soms is het ook fijn om
ongedwongen en meer informeel samen te
zijn. Daar organiseren we onze oudercafés
voor: zo is er in het begin van het jaar onze
nieuwjaarsreceptie en in de maand mei gaan
we met zijn allen na schooltijd picknicken in
het stadspark.

Team vrijwilligers
Ook de andere initiatieven van de
ouderraad staan of vallen met de vrijwillige
inzet van ouders: de kalenderverkoop, de
wafelverkoop, enz.. Iedereen mag zijn
steentje bijdragen volgens eigen kunnen.
Niets moet, alles mag want SAMEN zijn we
KEIGOED!

