
WIE ? WIJ ! 
 

Als ouderraadteam denken en overleggen we op vrijwillige basis mee over 
het opvoedings- en onderwijsgebeuren op school. 
Dit steeds in overleg met het ganse schoolteam. 

Met maar 1 doel voor ogen: de school nóg beter maken voor onze kinderen. 

VERGADEREN
Dinsdag om 20:00u

4 oktober
8 november

13 december
10 januari
7 maart
18 april
16 mei 

 
 

wijn- en speculaasverkoop
ouderraad café met spreker

wafelverkoop
quiz

spaghetti - feest - einde

ACTIES
Wij zijn trots om de school op verschillende 
niveaus te kunnen ondersteunen. De meest 

gekende is dat extra financieel duwtje in de rug. 
Denk maar aan de aankoop van digiborden, 

leuke picknicktafels, speeltuigen, herinrichting 
van klassen, iets lekkers voor de kinderen op 

feestelijke dagen, .... Maar ook de extra handen 
bij klusjes en schoolse activiteiten hebben al 
meermaals een enorm verschil gemaakt voor 

ons leerkrachtenteam.

REALISATIES

Uw  digitale lidkaart is zoals altijd weer 
geld waard ! U steunt hiermee niet enkel 

de school.  Voor slechts €10 per 
schooljaar, geniet uw hele gezin van 

speciale kortingen bij de verschillende 
acties van de ouderraad. 

Bestellen kan binnenkort via gimme of 
bij onze eerste actie !

 
LIDKAART

Wij zijn steeds actief op zoek naar 
ouders die ons willen vervoegen! 

Stuur ons gerust een mailtje en laat 
weten of je actief wilt deelnemen, of 
bijvoorbeeld een helpende hand bij 

bepaalde acties wilt zijn.
De school is u alvast enorm 

dankbaar... 

GEZOCHTCONTACT
ouderraad@basisschoolzilverenhoek.be

 
Facebook: Ouderraad Zilverenhoek

 
Gesprekje aan de poort.

OUDERRAAD 
ZILVERENHOEK 

'Waar helpen plezant is.'

Elke Van Onderbergen

Mona  1KB
Liv  1A

Mats  2A  

Liesbeth Jorissen

1A  Juliette 
3B  Louis 



Graag tot snel !

Sofie Delvaen

2C  Jonas  
3C  Lore  

Wim Cant
Roos  5A  

 

 

Line Goolaerts 

5B  Senne  

Ulla Vervliet

Lore  3KB 
Lieze  3C 

Hanne  6C 

Wesley Kenis

Dagny  3KA 
Naddy  4A 

 

Emrah Keser

2B  Aras  
2A  Arda  

 

Thomas Van 
de Wygaert

5B  Jasper  
 

Jill Buytaert

Liz  4C  
Thomas  6A  

 

Wim Overlaet

Lucie  1KA
Paulien  2B  

 

Melissa de Cuyper

2B  Féline  
4B  Lander  

 

Karen Dumez

3KC  Yorin  
 

Tatjana Severyns
PKA    Tyler

2KB  Cody
 

 
 

Freija Laurant
3C  Lars
4A  Bram

 

Elias Hernaslteen
Lente  3KB
Roos  2B

...
 

...
 


