Hoi, wij zijn de OUDERRAAD LOTENHULLE!

WIE ZIJN WIJ?
'Ouderraad Lotenhulle' is een groep enthousiaste en ook ook wat gekke mama' s en papa' s die graag keileuke activiteiten
organiseren. Hiermee proberen we enerzijds de school en schoolkinderen een financieel duwtje in de rug te geven, en
anderzijds ouders en kinderen leuke ervaringen te bezorgen.

WAT DOEN WE ZOAL?
Een greep uit de activiteiten die we nu zoal organiseren of georganiseerd hebben: Kids Party, P.O.P. Party, Dolle Dorpsdag,
vaderdagontbijt, moederdagontbijt, pasta take away, openluchtcinema, knutselpakketten (Pasen en Kerstmis),...
Daarnaast organiseren we ook infoavonden die voor de ouders en/of kinderen interessant zijn: 'WiNaDoe' (kinderen kennis
laten maken met wetenschap, op een innovatieve en ondernemende manier), 'Geen Paniek!' (over hoe we onze kinderen
met een gerust hart kunnen loslaten o.l.v. Child Focus),...
Wat we dit jaar gaan doen? https://bit.ly/jaarkalender22_23

WAARMEE HELPEN WE DAN?
Zo hebben we in het verleden al heel wat mooie projecten gerealiseerd, denk maar aan het speelhuisje op de speelplaats
van de lagere school, de fietsjes en driewielers voor de kleuters, een jaarlijkse donatie van + €500 onder de vorm van
boeken, een jaarlijkse gulle gift (+ €1000) om Sinterklaas te ondersteunen, jaarlijkse financiële ondersteuning van de
plattelands- en zeeklassen, een drankje en een koekje bij Carnaval en Sinterklaas, recepties Eerste en Plechtige communie/
groei- en lentefeest, recepties opendeurdagen,...

KUNNEN WE DAT ALLEEN?
Natuurlijk niet! Bij al deze activiteiten appreciëren we ten zeerste helpende handen, zowel van
de vaste equipe van de ouderraad, maar evenzeer van ouders die bij gelegenheid ook graag
eens de handen uit de mouwen steken.
Voel je het al kriebelen en heb je zin om een activiteit mee te helpen organiseren of wil je gewoon
graag een handje helpen de dag zelf? Wil je graag mee school maken en je oogappel(s) actief
ondersteunen? Voel je een prachtig idee borrelen dat je met ons wil delen?



Helpende handen: Is lid zijn van de ouderraad een brug te ver, maar wil je wel af en
toe een handje helpen bij één (of meerdere) van onze activiteiten, dan is
‘Helpende Hand’ worden zeker iets voor jou.
Kernlid: Wil je graag mee aan het roer zitten en activiteiten organiseren voor
leerlingen en hun ouders? We verwelkomen je graag!

HOE KOM JE BIJ ONS TERECHT
 Kom – geheel vrijblijvend – naar onze open ouderraad op donderdag 15 september
om 20h15 in de leraarskamer.
 Laat je gegevens achter op deze link, en we contacteren je snel:
https://bit.ly/helpendehand_kernlid
 Spreek een van ons of onze voorzitter Piet De Volder aan. (GSM: 0477/28 94 36)
 Mail ons: ouderraad.lotenhulle@gmail.com
Piet, Bart, Darline, Andy, Ruben, Marieke, Jessica, Koen, Ruben, Kristof, Jeroen & Simon

