
OR nieuws

3de trimester

2019 - 2020

Bestuursleden

Daisy Derijck
Voorzitter

Tamara Boddewijn
Penningmeester
Ondervoorzitter

Geert De Smedt
Secretaris

Annelies Paepen
Hulp secretaris

Kim Drybooms
Materiaalmeester

Volg ons:

www.ouderraadscherpenheuvel.be

info@ouderraadscherpenheuvel.be

Ouderraad Scherpenheuvel



Wist je dat?

Corona

Carnaval

Nieuw

De ouderraad zal aan elke leerkracht en 
medewerker van de school, mede dankzij 
apotheek Dassen, 2 herbruikbare mond-
maskers schenken (van zodra deze beschik-
baar zijn).
Handhygiëne is heel belangrijk . Ook op 
school is handen wassen essentieel. Voor 
tips om je kind zijn handen goed te leren 
wassen kan je terecht op onze facebook 
pagina.

Sterrenwandeling

De sterrenwande-
ling mocht maar 
liefst 300 grote en 
kleine wandelaars 
verwelkomen. Het 
werd een geslaagde 
en sfeervolle avond!

De kinderen hebben 
op school genoten 
van een lekkere 
hotdog om carnaval 
te vieren.  Met dank 
aan enkele enthou-
siaste ouderraadsle-
den.

De ouderraad zal vanaf volgend schooljaar 
in een nieuw kleedje steken. Vanaf septem-
ber kan je ons herkennen aan de nieuwe 
polo met een fris kleurtje. Mede dankzij de 
steun van Creada.



Sponsoring Activiteiten Interesse?

De ouderraad sponsorde 5 Chromebooks. 
Deze blijven eigendom van de school maar 
worden nu  uitgeleend  aan de leerlingen. 
Op deze manier kregen alle leerlingen de 
kans tot afstandsleren. 
Wij bedanken alle leerkrachten voor hun 
inzet om de kinderen ook in deze uitzonder-
lijke omstandigheden verder te laten leren 
en te groeien in hun kunnen. 
Ook de ouders willen wij bedanken voor 
hun ondersteuning thuis. 

Het jaarlijkse ontbijt (31 mei) ,als ook de 
eindejaarsrecepties en proms voor de 6e 
jaars zullen niet kunnen doorgaan omwille 
van Corona
De ouderraad voorziet een vervangende 
activiteit (waarschijnlijk in het najaar) om 
het vertrek van de zesdejaars niet onopge-
merkt voorbij te laten gaan. 

Hou onze facebookpagina Ouderraad OLV 
Scherpenheuvel en website zeker in de 
gaten zodat we jullie kunnen informeren 
over onze activiteiten in het najaar. 

Wil jij als creatieve ouder vanaf september 
graag deel uitmaken van ons team? Stuur 
ons alvast een mailtje naar:
info@ouderraadscherpenheuvel.be
We nodigen je graag uit voor de eerste 
vergadering van het nieuwe werkjaar.


