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HAND IN HAND
SCHOOL EN OUDERCOMITE KLAAR VOOR EEN NIEUWE START.

Welkom!
OC HIH – 01/09/22

Beste ouders,
Via het oudercomité kan je achterhalen wat er leeft op school.
Het OC geeft je de mogelijkheid om andere ouders te leren
kennen en laat je toe je stem te laten horen en je mening te
geven over de plaats waar onze kinderen heel wat tijd
doorbrengen: ‘t Luikertje. Op jouw manier, op jouw tempo,
op de momenten waarop je beschikbaar bent.
We fungeren als schakel tussen de ouders en de school. Elke
maand nemen we de tijd om samen met directie en
leerkrachten van gedachten te wisselen. Met de nodige
dynamiek trachten wij op onze manier ons steentje bij te
dragen tot het creëren van een aangename en toffe school
voor alle kinderen.

Wat doet een
Oudercomité?
OC HIH – 01/09/22

Samen plezier maken...
Samen Overleggen...
Als oudercomité houden we de vinger aan
de pols en proberen wij op de voet te
volgen wat er binnen en rond de school
leeft. Dit geeft ons de mogelijkheid te
informeren waar kan, bepaalde thema’s
bespreekbaar te maken waar nodig.
Samen werken...

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/oudercomite
nijverseel

Daarnaast staan we in voor de organisatie
van verschillende activiteiten met een
zeer uiteenlopend karakter: van de
vodden- en schrootinzameling over de
wijnproeverij tot het eetfestijn. Dit alles
met als doel de nodige fondsen te werven.
De opbrengst stroomt dus terug naar
school en komt dus rechtstreeks ten goede
aan onze kinderen. Denk maar aan de
passages van sint en paasklokken,
bijdragen voor de skiklassen, schoolreis
en zwemlessen en ga zo maar door.

Er wordt vergaderd, hard gewerkt, maar
ook…. plezier gemaakt. Elk lid van het
OC voelt zich op deze manier betrokken
en doet er alles aan om van ’t Luikertje
jaar na jaar een betere school te maken.
Laat ons dus samen zorgen dat onze
school een positieve plek blijft waar we
met enthousiasme en door samen te
werken het schoolleven van onze
kinderen alleen maar rijker maken.

VERDER IN DIT NUMMER
WIE ZIJN WIJ?

HOE HELPEN?

CONTACEREN?
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Interesse om mee te helpen?
OC HIH – 01/09/21

.
Naam:

O

------------------------------------------------------

wil me graag aansluiten bij het
oudercomité Hand in Hand

Tel/GSM:
-------------------------------------------------------

O
wil meehelpen bij de activiteiten
georganiseerd door het oudercomité
Hand in Hand – zonder vergaderingen
bij te wonen

E-mail:
-------------------------------------------------------Mama/papa van:

Om dit alles gedaan te krijgen, zijn er natuurlijk
voldoende helpende handen nodig.

---------------------------------------------------------

Duurzaamheid
OC HIH – 01/09/22
t Luikertje tracht onze kinderen een aantal waarden mee te geven zoals
bv duurzaamheid en verantwoordelijk omspringen met middelen.
Vanuit het oudercomité willen ook wij ons steentje bijdragen. Daarom
willen wij turnkledij een tweede leven bieden.
Dus…past die turn t-shirt niet meer? Gooi deze niet weg maar breng ze
binnen op het secretariaat of bij één van de leden van het
oudercomité. Alle niet gescheurde turnkledij is welkom! Wij zorgen
ervoor dat deze kledij klaar is voor een nieuw leven. Momenteel
hebben we nog een aantal t shirts beschikbaar. Interesse? Geef ons
gerust een seintje en we kijken of de juiste maat beschikbaar is.

Wie zijn we?

Ons contacteren?
OC HIH – 01/09/22
Informeer gerust even mocht je nog vragen
hebben.
Is de knoop doorgehakt en zie je het zitten, kan
je ons steeds jouw gegevens bezorgen.
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Volg ons via facebook:
https://www.facebook.com/oudercomitenijverseel
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