Oudercomité
Wie zijn wij?
Wij zijn een groep ouders die begaan zijn met onze kinderen én met de school De Kiem die wij voor
hen hebben uitgekozen. Daarom willen we samen met de juffen bouwen aan een school waar onze
kinderen het goed hebben.
Momenteel bestaat het oudercomité uit:
-

Sigrid (mama van Yoran en oud-leerlinge Renske)

-

Jolien (mama van Marie en Julie)

-

Isabella (mama van Jasmien en oud-leerling Robin)

-

Monia (mama van Milas)
Alle ouders van kinderen van De Kiem zijn steeds van harte welkom in het oudercomité !
Wij zijn voortdurend op zoek naar mensen die het oudercomité willen komen versterken. Hiervoor hoef
je niets speciaals te kennen of te kunnen. Iedereen draagt bij volgens zijn/haar mogelijkheden. Elke
helpende hand en/of idee is welkom om onze school te laten groeien.

Wat doen wij?
Het oudercomité helpt waar nodig bij activiteiten die de school organiseert, zoals bijvoorbeeld bij het
grootoudersfeest en het schoolfeest, waar we de tafels en stoelen klaarzetten, inkopen doen,
tombolaprijzen verzamelen, spaghetti maken, achteraf alles opruimen, …
Ook bij de jaarlijkse wafelverkoop in de omliggende straten is het oudercomité van de partij. De
opbrengst hiervan gaat steeds naar speelmateriaal voor de kinderen. Zo hebben we o.a. enkele jaren
geleden het speeltuig in de tuin kunnen aankopen.
Daarnaast organiseren we zelf ook een aantal activiteiten waarbij de ouders elkaar kunnen ontmoeten
en elkaar beter kunnen leren kennen. Zo verzorgen wij jaarlijks bijvoorbeeld de welkomstdrink op de
info-avond (dit schooljaar is deze jammer genoeg niet kunnen doorgaan wegens de
coronamaatregelen) en een nieuwjaarsdrink.

Vergaderingen
Uiteraard komen we een aantal keren samen om afspraken te maken rond de komende activiteiten en
ideeën en voorstellen uit te wisselen. De juffen zijn eveneens op deze vergaderingen aanwezig.

We vergaderen een 4-tal keer per schooljaar. De vergaderingen gaan telkens door in de refter van de
kleuterschool, op een weekavond, om 20u.
De eerste vergadering van dit schooljaar is voorzien voor donderdag 15 oktober 2020. Deze zal
digitaal plaatsvinden. Wil je graag aansluiten? Geef dan een seintje aan juf Sigi dan zorgen we dat je
een uitnodiging ontvangt om digitaal te kunnen deelnemen.
Van harte welkom !
Het oudercomité

