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Uitnodiging ouderraad 

Geachte ouder (s) 

Op woensdag 5 oktober 2016 hebben we met onderstaande woorden (en met een doosje prali-
nes) de leerkrachten in de bloemetjes gezet op de Dag van de Leerkracht. 

Dag van de leraar, lerares en opvoeder 
Het lijkt voor velen banaal 

Maar écht leerkracht zijn is heel speciaal 
Met geduld, enthousiasme en welgezind 

steeds opnieuw geloven in elk kind. 
We kunnen het niet genoeg waarderen, 

dat is een feit. 
Dus van harte bedankt voor je gedrevenheid! 

 

Op dinsdag 25 oktober plannen we om 19.45 u. een bijeenkomst met de ouderraad in de ver-
gaderzaal van de school (naast het onthaal). Iedereen is welkom. Ook al is het maar om eens te 
kijken hoe het er aan toe gaat. 

Samenwerken met de school kan op vele en op verschillende manieren.   

Daarom doen we een oproep tot concrete samenwerking via de hulpcheque (zie ommezijde). 
Het is voor ons een manier om talent en initiatief van ouders in te zetten op school. Zonder ver-
plichting. Vul het vandaag nog in, en bezorg het via je zoon of dochter aan de klastitularis. 

Het zou fijn zijn je te ontmoeten op 25 oktober! 

 

Met vriendelijke groeten 

Koert De Vos 
voorzitter ouderraad 

ouderraad@sjsp.be 

Weststraat 86
8370 Blankenberge
tel. 050 41 79 91
fax 050 42 85 39
info@sjsp.be
www.sjsp.be



            HULPCHEQUE 
Naam: ………………………………………………………………………………………………… 

E-mail en/of telefoonnr.: …………………………………………………………………………… 

Papa en/of mama van (+ klas): …………………………………………………………………. 

Ik wil de ouderraad/school gerust meehelpen met: 

O  het organiseren van een schoolactiviteit.  

O  het vertalen van een dringende boodschap.  

Ik ken volgende talen: …………………………….………………………….. 

O  de uitwerking van een thema – avond. 

O  koken/bakken (wereldkeuken): ………………………………………………... 

O  klusjes: ………………………………………………………………………………... 

O  vertellen rond mijn  beroep/hobby, nl.  ……………………………….……….        

O  iets anders, ik kan nl. goed: ………………………………………….…..….….. 

 

Ik kan naar school komen op:                eventueel aanvullen met een uur  

	

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

namiddag      

avond      
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