September: 4,5&7 infoavonden14 oudercafé, 28 vergadering
Oktober: 5 dag van de leerkracht, 6 etentje OW, 23 zaal
grootouderfeest

De ouderwerking

Activiteitenkalender
2017-2018

Op zoek naar
versterking!

November: 8 vergadering, 18
steakfestijn, 30 Sinterklaas
December:/
Januari: 26 vergadering en
nieuwjaarsreceptie
Februari: 2 pannenkoeken, 3
sneukeltocht 23 Quiz
Maart: 24 Sorteren chocolade
April: 15 vormsel (kaartjes),
17 vergadering
Mei: 6 receptie eerste communie, 17 vergadering
Juni: 2 schoolfeest, 11 vergadering, 28 receptie afscheid zesde

Vind je de ouderwerking
e e n l e u k i n i t i a t i e f ? A a r ze l
dan niet om langs te komen
op één van de
v e r g a d e r i n g e n . Ka m p j e
met tijdsgebrek? Geef je
dan op als 'helpende' hand
in één van de vele
werkgroepen. We
contacteren je wanneer we
ex t r a h u l p k u n n e n
gebruiken.
KOHA

Heilige Familie

Waarom
ouderwerking?


Omdat een babbel deugd kan doen



Omdat informatie belangrijk is



Om ideeën en tips uit te wisselen



Om samen sterk te staan



Om leerkrachten te ondersteunen



Om andere ouders te ontmoeten

 Om financiële en praktische ondersteuning van de school te realiseren
 Om samen te overleggen, te
zoeken en te werken aan het allerbeste voor onze kinderen

Hoe zit het in
elkaar?
Het afgelopen jaar is er gekozen om te werken met een kernteam, de leden van het
kernteam komen een vijftal keer per jaar samen. Het kernteam houdt zich onder andere
bezig met het opstellen van het jaarprogramma, organisatie activiteiten, overleg met de
school, het budget, de PR/ communicatie en
onderhoudt haar externe contacten.
Naast het kernteam hopen we te kunnen rekenen op heel wat helpende handen. De
helpende handen zitten in een werkgroep
naar keuze, denken mee over een activiteit
en komen naar een vergadering indien ze dit
willen.
Voor iedere activiteit wordt er een werkgroep samengesteld. Aan de werkgroep nemen meestal twee personen uit het kernteam
deel, die de ‘kar trekken’. Afhankelijk van
het type evenement wordt bepaald hoeveel
en wat voor soort hulp nodig is. U
bent dus helemaal vrij om uw
inzet
te bepalen!
Je kan je dus
makkelijk inzetten voor
één activiteit op een schooljaar,
maar meer mag natuurlijk ook
Heb je interesse om het kernteam / helpende handen te vervoegen? Stuur dan
een mailtje naar:
HFA_ouderrraad@kohamme.be
of spreek iemand aan van de werking.

Wie zijn wij?
Sofie Smet (voorzitter): mama van Bram,
Stijn en Linde
Saskia Boone; mama van Louise en Siebe
Liesbet Devos: mama van Elise, Hannelore,
Mathijs en Iris
Dirk Coppens papa van Maya en Merlijn
Kim De Cock; mama van Jade en
Tobe

