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Beste ouder(s), 
 
Onze kinderen weten als geen ander dat vriendschap belangrijk is en dat ze elkaar nodig hebben. Hun 
leefwereld speelt zich voor een groot deel in de school af. De school draagt een grote 
verantwoordelijkheid, maar ook als ouder spelen we hierin een belangrijke rol. Met de ouderraad 
vervullen we deze rol financieel, maatschappelijk en/of logistiek. 
 
We willen activiteiten organiseren samen met en ten voordele van de school. Met een groep 
enthousiaste ouders zetten we hier onze schouders onder en verzamelen we zo extra financiële 
middelen om de maximumfactuur van elke ouder te drukken. 
 
Zo organiseren we al enkele jaren een pizza- en pasta take-away, kerstrozen- en pralineverkoop en een 
restaurantdag. Ook richten we heel graag het schoolfeest mee in! 
 
 
Kalender 2022-2023 
 

✓ Pizza & pasta: 28 oktober 2022 
✓ Verkoop kerstrozen en chocoladepakketjes: 2 december 2022 
✓ Restaurantdag: 12 maart 2023 
✓ Schoolfeest en pop-up bar “Bar du Soleil”: 3 juni 2023 

 
De investeringen van het schooljaar 2022-2023 
 

✓ Versnapering 1e schooldag 
✓ Bijdrage voor (meerdaagse) schoolreizen 
✓ Attentie voor de schoolverlaters 
✓ Bezoek paashaas en -kip 
✓ Spaarpotje aanleggen voor toekomstige investeren o.a. vergroening speelplaats 

 
 
Wil jij ons helpen? 
 
Organiseer je graag mee en wil je ons helpen? Kom dan uit je zetel en luister even mee tijdens één van 
onze maandelijkse vergaderingen. 
 
Vergader je liever niet maar steek je wel graag de handen uit de mouwen? Kom ons gerust helpen op 
één van de activiteiten.  
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We organiseren een eerste ouderraadvergadering op dinsdag 13 september 2022 om 19u30 in het 
lokaal van de Kiekeboe. Altijd welkom om te komen luisteren, te brainstormen, samen aan tafel te 
zitten! Een ouderraadvergadering is altijd gezellig! 
 
Maandelijkse ouderraadvergadering op dinsdagavond om 19u30: 

✓ 13 september 2022 
✓ 4 oktober 2022 
✓ 8 november 2022 
✓ 13 december 2022 
✓ 10 januari 2023 
✓ 7 februari 2023 
✓ 28 februari 2023 
✓ 21 maart 2023 
✓ 18 april 2023 
✓ 2 mei 2023 
✓ 6 juni 2023 

 
Wil je meer info? Geef een seintje: info@devriendenkringwaanrode.be 
 
 
Nieuwtje: voorzitterswissel 
 
Erwin Meuwis geeft de fakkel als voorzitter door aan Pieter Vandermeulen. We zijn blij dat hij onze 
ouderraad zal voorzitten. We bedanken Erwin van harte.  
 
 
Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten en nieuwtjes?  
 
Volg ons op via onze Facebookpagina ‘De Vriendenkring VBS De Zonnebloem Waanrode’ of 
www.devriendenkringwaanrode.be. 
 
 
Samen maken we er onvergetelijk schooljaar van! 
 
Ouderraad De Vriendenkring Waanrode 

http://www.devriendenkringwaanrode.be/



