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Wist je dat?

Oproep nieuwe leden Nieuw

Heb jij tijd en zin om vanaf september deel 
uit te maken van een leuk team enthousias-
te ouders? Zie jij het zitten om samen leuke 
activiteiten te organiseren? Ben je op zoek 
naar nieuwe sociale contacten? Dan ben je 
bij de ouderraad aan het juiste adres! Wij 
zijn op zoek naar ouders die ons team 
willen versterken! 
Onze eerste vergadering van het schooljaar 
2020-2021 zal doorgaan op woensdag 2 
september vanaf 19u30 via Zoom. Stuur 
ons gerust een berichtje of mail naar 
info@ouderraadscherpenheuvel.be
en dan bezorgen we jou de nodige informa-
tie. Hopelijk tot snel!
Neem ook zeker eens een kijkje op de web-
site: www.ouderraadscherpenheuvel.be

- De ‘afstuderende’ kleuters een leuk
afstudeer-presentje mochten ontvangen.
- De 6 de jaars een leuke ‘goody’ bag aange-
boden kregen, mede door de steun van de 
ouderraad.
- De ‘Proms’ voor de 6de jaars leerlingen 
(afstuderenden 2020) niet kon doorgaan: de 
ouderraad plant nog een ‘terugkomfuif’.
- De ouderraad de speelplaatsen opgekuist 
heeft, onkruid gewied en zand weer in de 
zandbak gedaan.

De ouderraad steekt zich in een nieuw 
kleedje… maar past activiteiten en meet-
ings aan volgens de dan geldende maatre-
gelen. Vergaderingen worden nu via 
Zoom meetings georganiseerd.



Activiteiten Interesse?

-Drankfles voor elke nieuwe instapper.
-We rollen het schooljaar binnen met een 
‘hoepel’ of ‘bal’ per klas, laat onze kinderen 
maar terug ravotten.
-5 oktober: de leerkrachten krijgen van de 
ouderraad een attentie voor de ‘dag van de 
leerkracht’

Koeken en-of chocolade actie: meer info 
volgt (via leerkracht + via web-site)

Onze 15de editie van de Peiperneutekwis 
kan spijtig genoeg niet doorgaan (in plaats 
daarvan organiseren we de Koekenactie)

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.
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