De ouderkRing
Samen maken we de kRing rond
Wie?
Een gedreven team van ouders, leerkrachten en directie die zich inzetten om de
schoolomgeving van onze kRingkinderen te optimaliseren.

Wat?
Ons doel is de school kunnen voorzien van extra financiële middelen om aan
schoolse activiteiten te spenderen: GWP, speelplaatsspeeltuigen,
sinterklaasvoorstelling,…
We vinden het belangrijk om te weten wat er speelt op school. Op deze manier
komen we gezellig samen en delen we onze ideeën, initiatieven met elkaar.
Om een goede werking te blijven garanderen is ouderparticipatie enorm
belangrijk. Dit kan op twee manieren:
-

-

Je bent een denker : je wil graag deelnemen aan onze vergaderingen om
nieuwe acties te bedenken, te reflecteren over de organisatie van de
school, …
Je bent een doener : je wil graag de handen uit mouwen steken en een
handje toesteken tijdens schoolse activiteiten.
Dit kan op schoolniveau : helpen tijdens het schoolfeest, spaghettifestijn,
fruitouders, …
Dit kan op klasniveau : kriebelouders, voorlezen, ondersteuning tijdens
uitstappen/projecten, …

Wanneer?
Vergaderen doen we elke derde dinsdag van de maand om 20u in de
leraarskamer. Festiviteiten waarvoor we hulp zoeken zullen steeds hangen aan
het infobord op de speelplaats van de lagere school.

Activiteiten op klasniveau
Dit kan je steeds bespreken met de klasleerkracht van je kind. Doorheen het
jaar zijn er altijd uitstappen waarvoor begeleiding nodig is. Ook tijdens
projecten is het steeds enorm fijn dat ouders betrokken worden om hun
expertise te delen.

Werkgroepen op schoolniveau
Je kan je inzetten voor één of meerdere werkgroepen op school. Je kiest dan
zelf of je actief mee vergadert of de dag van het evenement meehelpt.
-

TuinkRing : enkele zaterdagen op een schooljaar werken we samen aan een
groene leef- en leeromgeving in onze school/speelplaats

-

Fruitouders : iedere woensdagochtend in de leraarskamer samen fruit
snijden en verdelen over de klassen

-

Kriebelteam : na elke schoolvakantie een kriebelmoment afspreken met de
klasleerkracht van je kind

-

Spaghettifestijn : een overheerlijk festijn waar veel helpende handen
nodig zijn

-

WinterkRing : samen een gezellige wintersfeer opsnuiven op vrijdag na
school. Helpende handen zijn altijd welkom om samen de kraampjes te
bemannen.

-

kRingquiz : Samen denken, spelen en lachen tijdens een ontspannen quiz in
de refter van de school

-

kRingfest : een leuke fuif met fantastische muziek, voor sfeer en
gezelligheid een dikke 10

-

Schoolfeest : een leuk feestje waar gezelligheid centraal staat. Lekker
eten, drinken en leuke spelletjes. Ook hier zijn er altijd helpende handen
meer dan welkom

-

KluskRing : enkele zaterdagen op een schooljaar samen klusjes opknappen

Graag doen wij een oproep om alle ouders warm te maken om
tijdens enkele evenementen een handje toe te steken of mee
na te denken. Samen kunnen we zoveel meer J

Belangrijke data
17/09/2019

Eerste ouderkRing vergadering

12/10/2019

Spaghettifestijn

16/11/2019

Eerste doedag tuinkRing

13/12/2019

WinterkRing

15/01/2020

Wafelslag

21/03/2020

FUIF!

5/06/2020 & 6/06/2020

Project 2020

