
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Ouderraad VBS De Linde  

De ouderraad ... gewoon leuk om te doen! 

 
v.l.n.r.: Karen Kestens, Wendy Boon, Cristel Lucas, Sofie Verschoore, Tom Hoornaert,  

Sofie Cromboom, Elke van Heinsbergen, Chris Geebelen,  

en nog vele andere fantastische ouders!  

BBoekQ 30/8/’19  
VBS De Linde  

start het  

schooljaar met een 

opendeurdag de laatste vrijdag 

van augustus. De ouderraad 

brengt ouders, kinderen en 

leerkrachten graag samen om 

zo sfeervol aan het nieuwe jaar 

te beginnen.  

 

Kindertoneel  

en tienerfuif 23/11/’19 

Een gezellige namiddag voor 

de kids en ’s avonds een heuse 

dansfuif voor de 5de en 6de 

klassers en leerlingen van de  

eerste graad van  

het secundair! 

! 

 

Restodag 8/2/’20  

Gezellig tafelen met de 

andere ouders en 

kinderen van de school 

in een ontspannen sfeer 

én met zelfgemaakt 

eten.  

 

Pizzaverkoop 15/5/’20 

Wat gaat er boven een overheerlijke  

pizza, pasta of lasagne?! Allemaal verse  

producten zodat je zelfs de vriezer kan 

volstoppen. De pizzaverkoop is onze 

topactiviteit!! Dit dankzij onze leerlingen die 

enthousiast gaan verkopen.  

Wat doen we?  

Kerstevent 13/12/’19  
Kerstliedjes zingen rond de kerstboom, een 

kerst verteltocht in het bos met 

marshmallows ... het hoort er allemaal bij. 

Een drankje, wafel en glühwein mogen 

natuurlijk niet ontbreken. En dat alles voor 

het goede doel.  

 



Wat hebben we  

gedaan het voorbije schooljaar ...   
- Ondersteunen van het goede doel met de 

kersthappening  

(SOS Kinderdorpen). 

- Sintbudget in 2018 niet verdeeld per klas maar 

aankoop van minidoel, waggeltoren en XL blokken 

- 24 Chromebooks aangekocht voor gebruik in de 

lagere school  

- Schenking van 14 laptops door Ausy en Telenet 

(werkgever van een ouder). Vooral om het 

softwareprogramma SPRINT te kunnen gebruiken 

aangezien dit niet werkt op chromebooks.  

- Tweejaarlijks toneel in thema van de 

antipestweek.  

- de leerkrachten verwennen op de dag van de 

leerkracht. 

- Aanbieden van de schoolkalender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vergaderingen 2019-2020 

start: 20u30 

 

vrijdag 20/9: drink ouderraad  

(eerste kennismaking) 

 

woensdag 9/10 

donderdag 21/11 

dinsdag 14/1 

woensdag 11/3 

maandag 20/4 

donderdag 28/5 

 

De vergaderingen gaan steeds door in 

de refter van de school. De ouderraad 

voorziet een hapje en een drankje.  

 

 

 

Ouderraad VBS De Linde  

U bent welkom in de OR ...   
als je graag deel uitmaakt van een tof team, 

als je je graag betrokken voelt bij het schoolgebeuren van je kind, 

als je het belangrijk vindt dat je kind extra materiële ondersteuning krijgt op school, 

als je ideeën hebt voor leuke activiteiten, 

als je vragen hebt over alles wat zich afspeelt op school, 

als je zin hebt om van de school een ‘thuis’ te maken voor je kind(eren), 

als je graag gewoon eens helpt op een activiteit want we hebben altijd helpende handen tekort, 
 

of als je gewoon graag met de directeur en ouders een pintje drinkt 😉. 

Zonder verplichting om naar elke vergadering te komen, maar ook gewoon omdat je er zin in hebt!! 

Hou alvast de data hierboven vrij in je agenda! 

Wil je onze school / ouderraad financieel steunen, dat kan via sponsoring of vrije gift en is meer dan 

welkom! Neem contact op via mail 

Interesse: ouderraaddelinde@gmail.com of neem een kijkje op www.facebook.com/OR.VBS.de.linde/ 

Te realiseren 2019-2020:  
Een nog groenere speelplaats blijft een streven van de OR. We voorzien graag een extra Lindeboom, 

zitbankjes, … 

Blijvend investeren in IT-materiaal (Chromebooks, laptops, Ipads) en extra middelen ter ondersteuning 

van een rijke leeromgeving voor alle kinderen op school. 

 

 

http://www.facebook.com/OR.VBS.de.linde/

