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Team Ouderraad 2020 - 2021 
5 papa’s en 5 mama’s vormen dit jaar de ouderraad. Hieronder een korte voorstelling van ons team. Je kan 
ons altijd persoonlijk aanspreken of een mail sturen naar ouderraad.vbshouwaart@gmail.com mocht u met 
een vraag of bezorgdheid zitten. Belangrijke informatie sturen we door via Smartschool, maar je kan ons ook 
volgen via de Facebookgroep van de school Facebook VBS Houwaart. Uiteraard zijn nieuwe leden steeds 
welkom het hele jaar door! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Philip GEENS - Papa Lucas 1 LJ, Elise 1 KK 
Voorzitter 
 

Nele CLEUREN - Mama Ferre en Jenne 4 LJ, Inte 
Ondervoorzitter 
Vertegenwoordiger van de ouders in de schoolraad 

Nico BEYLEMANS - Papa Lorien 2 LJ 
Verantwoordelijk voorraadbeheer 
 

Sofie VANDESOMPELE - Mama Sara 
Penningmeester 
 

Tom VELLE - Papa Niel 6 LJ, Guust, 4 LJ, Joos 1LJ 
Contactpunt losse medewerkers - helpende handen 
 

Anneleen VERHASSELT - Mama Liene 1 LJ, Nore 2KK 
VCOV-contactpersoon 
Vertegenwoordiger ouderraad in de schoolraad 

Jef HUYBREGHTS - Papa Fien 4LJ, Ella 2LJ, Janne 1KK 
 

Nathalie ROBYNS - Mama Gabriël 4 LJ, Elias 1KK, Finn 
 

Koen DE BACKER - Papa Tobias 3 KK, Maxim 1 KK 
Secretaris 
 

Virginie VAN DER BORGHT - Mama Léon 1 KK, Giulia 
Communicatieverantwoordelijke 

mailto:ouderraad.vbshouwaart@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/1735167753387130
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Ouderraad, wat doen we? 
 
Brugfunctie tussen ouders en school: Naast het 
steunen van de school wil de ouderraad er 
eveneens zijn voor de ouders. Zo kan de 
ouderraad peilen naar wat leeft onder de ouders 
en dit gevoel of standpunt gaan verdedigen bij 
de school. Zo brengen we eveneens ouders bij 
elkaar. 
 
 

 
Ondersteunend werken voor de school: De ouderraad steunt de school waar mogelijk. Dit zowel logistiek als 
financieel. Bij schoolactiviteiten als opendeurdagen, de sint, schoolfeest, smulfestijn, mosselfeest en recepties 
zorgt de ouderraad voor een helpende hand. Daarnaast tracht de ouderraad via een aantal eigen 
georganiseerde activiteiten geld in te zamelen waarmee we in overleg met het schoolbestuur en de directie 
bepaalde evenementen of materiaal willen sponsoren dat ten goede komt van uw kind. 
 
Oog voor lekkers! 

 
Ook dit jaar financieren we de actie oog voor lekkers! Elke woensdag  (donderdag indien 
woensdag vrijaf) voorzien wij de fruitjes op school.  
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Agenda evenementen 2020 – 2021  
 
Het is niet de motivatie die ontbreekt voor het organiseren van leuke evenementen voor de leerlingen en hun 
familie, maar door Corona zullen we dit jaar creatief moeten zijn om onze activiteiten Coronaproof te maken. 
Het draaiboek van onze evenementen wordt steeds voorgelegd aan directie en preventieadviseur van de 
school. Omdat een aantal gekende concepten niet in hun huidige vorm kunnen doorgaan, werd er besloten de 
kalender alvast aan te passen. Er staat nu wat minder op de planning, maar we hopen dat jullie extra enthousiast 
zullen zijn voor de georganiseerde evenementen! Neem alvast je agenda en noteer volgende datums: 

 

 
 

 

Datum Activiteit Woordje uitleg 

Maandag 5/10 Dag van de Leerkracht 
voor de leerkrachten 

Onze leerkrachten worden die dag verrast met 
een leuke attentie om ze te bedanken voor hun 
inzet.  

Zondag 11/10 
Namiddag en avond 

Take Away 
iedereen welkom 

Ter vervanging van het jaarlijkse mosselfeest 
Activiteit van de school georganiseerd door de 
“Vrienden Van Klavertje Vier”, indien nodig 
logistiek ondersteunt door de leden van de 
ouderraad. 

Vrijdag 4/12 Sinterklaas  

voor de leerlingen 
Alle leerlingen verwennen voor hun 
inspanningen met een sinterklaaszakje vol met 
lekkernijen. 

Eind januari 2021 Wafelverkoop 
iedereen welkom 

Naar jaarlijkse gewoonte bieden we een 
assortiment lekkers aan. 

Zondag 14/3 
Namiddag en avond 

Smulfestijn / Take Away 
iedereen welkom 

Activiteit van de school georganiseerd door de 
“Vrienden Van Klavertje Vier”, indien nodig 
logistiek ondersteunt door de leden van de 
ouderraad. 

Vrijdag 28/5 
‘s middags 

Frietjesvrijdag 
voor de leerlingen 

Die dag mogen de leerlingen hun brooddoos 
thuislaten en trakteert de ouderraad elke 
leerling en het lerarenteam op frietjes. 

Zaterdag 12/6 – 21:00 
Donderdag 17/6 – 18:00 
Maandag 21/6 – 21:00 

EK Voetbal 
iedereen welkom 

Voetbaltornooi op grote scherm. 


