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Oostakker, 7 september 2022 
Beste ouder(s) 
 
Graag willen we de ouderraad even in het kort voorstellen. 
 
Wij zijn een overlegplatform tussen ouders en het schoolteam, waarbij we constructief in dialoog treden. 
 

• Je kan steeds ouders uit de ouderraad aanspreken.  

• Je kan ons mailen ouderraad@bsdevogelzang.be 

• Je kan mee in dialoog treden door onze maandelijkse vergaderingen bij te wonen.  
 
Daarnaast organiseren wij tal van activiteiten die wat geld in het laatje brengen. Die extra centen zijn heel belangrijk en gaan volledig 
naar de kinderen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
 

• Extra zwemmen voor het leerjaar  

• Kleuterzwemmen voor het derde kleuter  

• Een jaarlijks klasbudget 

• Eenmalige aankopen zoals de boot op de kleuterspeelplaats  
 
Hoe kan je ons helpen?  
 

1. Heb je interesse of wil je iets mee organiseren? Kom alvast af naar onze eerstvolgende ouderraad op dinsdag 13/09 om 
20:00u in de lerarenkamer. Iedereen is van harte welkom.  

2. Wil je een handje helpen achter de bar? Laat je toevoegen aan de lijst van "Helpende Handjes", want die zijn hard nodig.  

3. Neem deel aan de activiteiten vb. Halloween, wintermarkt, schoolfeest, ...  

4. Koop via trooper en kies de vereniging "Ouderraad BS De Vogelzang"  

5. Like alvast onze facebook pagina "Ouderraad BS De Vogelzang"  
 
Kan je er niet bij zijn bij de eerstvolgende vergadering maar wil je uitgenodigd worden voor de vergaderingen? 
Wil je meewerken bij activiteiten als “Helpend Handje”? 
Heb je een puntje om te bespreken op de maandelijkse vergaderingen? 
 
Stuur ons een mailtje of spreek iemand aan die lid is van de ouderraad. 
 
Email: ouderraad@bsdevogelzang.be 
Facebook: https://www.facebook.com/ouderraadvogelzang/ 
Trooper: https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/bsdevogelzang 
 
Noteer alvast volgende data in jullie agenda om deel te nemen aan de reeds geplande activiteiten: 
 
Vrijdag 28/10/2022: Halloweenfuif 
Zaterdag 22/04/2023: Rommelmarkt 
Zaterdag 03/06/2023: Schoolfeest (bar) 
 
Houd zeker de nieuwsbrief van de school en jullie mailbox in de gaten want er zitten nog extra activiteiten in de pijplijn om 
georganiseerd te worden dit jaar (quiz, themabars, …). 
 
Tot dan 
 
Groeten, 
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