
                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderraad stelt zich voor 

Het Ouder Nieuws 

jaargang 1 - december 2016  

 

'De Zeeklassen waren 
super'! 

  

De ouderraad bestaat ondertussen al een 15 jaar. Tijd om eens te praten met Bart Bollaert, 

de voorzitter van de ouderraad. Bart, papa van Liam, Jenay en Keàra (3B), is lid sedert 

2008 en werd voorzitter in 2009. Hij vertelt ons waar de ouderraad voor staat en wat hij 
al verwezenlijkt heeft de voorbije jaren.  

De 6 de jaars trokken de week 

voor de herfstvakantie naar 

Oostende op Zeeklassen.  
 

zaterdag willen de handen uit de 

mouwen steken, … bij deze een 

eerste warme oproep! Normaal 

gezien zullen we dit alles 

financieren vanuit de 

ouderraad… . 
 

Dus de ouderraad is eigenlijk 

een sponsor van de school , die 

activiteiten, party’s, festivals of 
dolle dorpsdagen organiseert ? 

(Lachend) “Een sponsor, dat zal 
wel …zolang we kunnen, zullen 
we inderdaad financieel steunen.  

In de eerste plaats willen we een 

verbinding zijn, een spreekbuis, 

tussen de ouders en de school.  

We hebben gemerkt via de 

enquête dat de ouders ons 

blijkbaar niet zo goed kennen 

maar het anderzijds wel 

belangrijk vinden dat er een 

ouderraad bestaat. Vandaar dat 

we toen een Facebook-pagina 

zijn gestart en een eigen website 

hebben. We worden eveneens 

vermeld op de website van de 

school.  

Dit is misschien niet genoeg want 

voor de ouders van de “nieuwe” 
kinderen is geen van beide 

gekend, dus komt er straks een 

permanente affiche in de 

schoolgangen.  

Dit doen we allemaal om ons 

“beperkt”.

Je bent dus al sedert 2008 lid. 

Zou je het opnieuw doen? 

“Zeker en vast! Als je ziet wat we 

al allemaal gedaan hebben en 

hebben kunnen kopen voor de 

school en de kinderen, dat maakt 

alle inspanningen méér dan 

goed!” 

  

Wat hebben jullie dan wel 

allemaal aangekocht?  

“Wat me eerst te binnenschiet, 

zijn het speeltuig bij de kleuters 

in de zandbak, de plastic 

speelblokken, de fietshelmen, 

enkele kleuterfietsjes, speelgoed,  

computers,  schaakspellen, … .  
We betalen ook altijd een klein 

stukje in de plattelands- en de 

zeeklassen en steunen financieel 

de boekenbeurs en  verschillende 

theatervoorstellingen" 
 

En zijn er nog plannen?  

“Jawel, de school zou graag een 

speelwinkel op de koer willen en 

wij gaan een ontwerpwedstrijd 

uitschrijven voor de “binnen-“ en 
de “buitenkant” van dit 
gebouwtje. Meer nog, het wordt 

een Houtconstructie  en we 

zouden niets liever willen dan dat 

we dit als ouderraad, samen met 

de ouders, kunnen oprichten. 

handen uit de mouwen steken, … 

ouderraad… .

Activiteiten 2016 -2017 
 
 24 februari: Carnaval - de 

ouderraad schenkt een koek 

en drankje. 

 21 mei: Eerste Communie-

receptie voor de ouders  

 25 juni Ontbijt 

 

Dit doen we allemaal om ons 

meer kenbaar te maken, want 

onze zichtbaarheid is blijkbaar 

“beperkt”.” 

 

“Maar ik wil wel iets 

belangrijks toevoegen: waarom 

organiseren wij activiteiten 

zoals de kidsparty, het festival, 

de Pop-party, de schoolschaak, 

enzovoort? Onze drijfveer kan 

samengevat worden als volgt: 

Iedereen wil een goede band 

met de school, de school wil 

een goede relatie met de 

ouders. Dat is aangenaam voor 

iedereen en de basis van wat 

iedereen wil. Daarom hechten 

we veel belang aan en geloven 

we erg in het gezamenlijk 

organiseren en ondersteunen 

van activiteiten. Je zal 

makkelijker met iemand praten 

over iets dat je kwijt wil in 

verband met je kind, als je die 

persoon kent en zeker als je 

bijvoorbeeld allebei meehielp 

tijdens een activiteit van de 

school of de ouderraad.  

Dat het niet altijd makkelijk is 

om je steeds te engageren, dat 

is begrijpelijk. Je hoort vaak 

“druk, druk, druk” maar 

toch…het is vaak een excuus.  

Vorige zomer organiseerde de ouderraad een eerste kinderfestival, de opvolger 

van Dolle Dorpsdag. Ondanks de vele regen konden we toch rekenen op een 

mooie opkomst. 

Langs deze weg kan ik iedereen maar 

oproepen om “op de kar” te springen en 
eens langs te komen op een activiteit ook 

als helper, je kan niet geloven hoeveel 

plezier zoiets doet.  

 

Dank u en veel succes ouderraad! 

Jaargang 1    -  editie 1  -    februari 2017 

Zondag, 26 juni 2016, was het zover: Het 

eerste Kinderfestival. Op het programma 

stond om 14 u Clown Rocky. Een mooie 

opener voor de allerkleinsten. Daarna kwam 

Jeuk langs. Zij lieten de kinderen genieten van 

de vele meezingers. "Het was heel jammer van 

de regen maar dit bedierf de pret niet. Dansen  

deden we toch. En vooral de KetnetBand 

was de max" aldus de kinderen. "Tussen de 

optredens door konden we ons laten 

schminken, spelen op de springkastelen, 

muziek maken,....". Maar vooral de gekke 

kapsels waren het populairst!  

        Eerste Kinderfestival was succes  



 

 

 

 

 
 
  

 En win een Aalterbon en/of cinematicket 

 

Op de school is reeds een locatie voorzien voor 

een nieuwe speelwinkel, de fundering is 

gegoten. Deze kans laten we toch niet liggen om 

zelf creatief te zijn? Daarvoor doen we een 

beroep op jullie en zoeken we hoofden en 

helpende handen om dit te verwezenlijken. 

Beste ouders en alle kinderen, dit is ons plan: 

De ouderraad heeft afgesproken met de school 

om eerst en vooral een “ontwerpwedstrijd” te 
houden. Daarom roepen we jullie op om een 

ontwerp te maken van de speelwinkel en dit aan 

de school of aan een lid van de ouderraad te 

bezorgen tegen 10 maart. 

Laat ons even het uiteindelijke doel voor ogen 

houden: de kinderen zouden graag een 

speelwinkel hebben op de speelplaats. De 

fundering is al gegoten, de afmetingen zijn 

gekend… maar we gaan zelf voorstellen hoe 
deze winkel er gaat uitzien, van buiten én van 

binnen.  

1/ Het is een ontwerpwedstrijd  

Jawel, laat jullie creativiteit de vrije loop !!  

Aan de ouders vragen we om een ontwerp te 

maken van de winkel, namelijk hoe deze eruit 

mag zien aan de buitenkant en/of welke 

inrichting je zou voorzien binnen.  

 

Hier moet van uitgegaan worden dat het om een 

winkeltje gaat waarbij de kinderen speelgoed 

kunnen komen vragen en afhalen. Het grotere 

speelgoed kunnen onder een afdakje staan, in de 

winkel moet een toonbank voorzien worden of 

een deur om groter speelgoed of een fietsje 

bijvoorbeeld te geven. 

Voor de kleuren en nog wat bijkomende ideeën, 

rekenen we op de kinderen. 

Met andere woorden, in welke kleur de 

buitenkant moet zijn, graffiti of niet, … de 
binnenzijde met eigen vormgevingen, 

figuurtjes,… : hoe creatiever, hoe meer ideeën, 

des te beter! De kinderen mogen zich eens goed 

uitleven, nadenken hoe hun winkel er mag gaan 

uitzien en één of meerdere tekeningen indienen. 

Gelieve op elk ontwerp duidelijk jullie naam te 

vermelden en/of de naam van het kind dat de  

tekening indient. 

2/ Er zijn prijzen aan verbonden  
Zoals aangeven, het is een wedstrijd.Er zijn dus 

prijzen aan verbonden. Een jury zal voor de 

beste en meest originele ontwerpen en 

tekeningen een klassement opmaken en de 

winnaar bij de volwassenen krijgt een Aalterbon 

ter waarde van 150 EUR(!), kan al tellen hé. Wij  

 

voorzien ook een prijs voor de 2
e
 en de 3

e
  

plaats. Voor de kinderen voorzien we vier 

categorieën, namelijk de kleuters, de 1e, 2e en 

3e graad. Per graad voorzien we cinematickets. 

Op die manier heeft iedereen een kans.  

3/ En daarna …  
Onze droom is om te kunnen zeggen dat de 

ouders, de kinderen en de ouderraad de 

speelwinkel hebben ontworpen en opgebouwd. 

Dus of je nu al hebt meegedaan aan de 

ontwerpwedstrijd of niet, maar je wil toch 

helpen bouwen samen met vele andere helpende 

handen : dat kan !! 

Dat is ons volgend actieplan. Iedereen is 

welkom, mannen en vrouwen! Laat ons dit 

samen realiseren… maar eerst ontwerpen 

natuurlijk! Veel succes en laat jullie fantasie 

maar goed werken. Dien alles in ten laatste op 

10 maart! 

Indien jullie nog vragen hebben en meer details 

nodig hebben over de afmetingen, check 

www.ouderraadlotenhulle.be of  mail die gerust 

naar bart_bollaert@hotmail.com of bel naar 

0497/690.780. 

 

 

 
 

 

 

  

 

       

Xavier Foulon, lid van de ouderraad, ging 

langs bij de leerlingenraad en vroeg wat 

de leerlingen vonden van het Sinterklaas-

bezoek en de gekregen cadeaus. 

“Tof! We kregen chocolade en de Sint 

heeft voor elke klas iets gebracht waar  

alle kinderen wat aan hebben. 

Leesboekjes, Kaplablokken, een geraamte 
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Verwacht mei 2017 

Volgende editie en organen, geopuzzels,… De Kapla-

blokken werden in het derde en het 

vierde leerjaar gebracht en zullen 

samen worden gebruikt om extra grote 

bouwsels te kunnen maken. Ook het 

geraamte en de organen  zullen 

uitgewisseld worden.” 

  

 
Volgende editie 

verwacht juni 2017 
 

 Kidsparty 

 Ontbijt  

 Carnaval 

 Ouder in de kijker 

 

Een beetje hulp voor de Sint 
Op 6 december kwam de Sint langs in de Taborschool. Dit jaar kreeg 

de Sint een beetje financiële hulp van de ouderraad. Iedere klas kreeg 

op deze manier een heel mooi cadeau.  

Zin om mee te werken? 

En de school nog leuker te maken voor uw kind(eren)? 

Dat kan! En zelfs op de manier waarop het u het best past.  

Hebt u een idee? Bent u een denker? Of een doener? Iedere 

ouder is welkom. Neem contact op met 

info@ouderraadlotenhulle.be .  

Ontwerp de nieuwe speelwinkel, samen met uw kinderen! 

http://www.ouderraadlotenhulle.be/
mailto:bart_bollaert@hotmail.com
mailto:bart_bollaert@hotmail.com

