
Een woordje van de ouderraad  

 

 

 

 

 

 

 

Het voorbije schooljaar was er eentje van afstand houden, afspraken en regels volgen 
 en toch proberen om er iets van te maken. 
 
Zo heeft de ouderraad ook geprobeerd om in de volle corona-crisis onze ( gewassen) handen uit de mouwen te 
steken om wat extra centjes te verzamelen.  
 

We bedanken heel graag alle kopers van de vele pizza’s en pasta’s, koekjes en apero-zakjes ! 
                                             

Ook dit schooljaar beroep konden we weer beroep 

doen op enkele gemotiveerde schilouders die er 

voor zorgden dat de leerlingen van de lagere 

school iedere week fruit kregen.

 
Heb jij misschien ook zin om woensdag 

voormiddag te helpen met het schillen en verdelen 

van het fruit?   

Geef dan gerust een seintje 

aan iemand van de  

leerkrachten 

of via ouderraad.olmen@gmail.com 

        

 
 

Een boom op de speelplaats zorgt voor groen en 

schaduw maar de wortels zorgen voor een ongelijke 

ondergrond...een probleem dat we met de ouderraad 

aanpakten !  

En het resultaat mag er zijn !  

 

Dankjewel aan alle harde werkers en iedereen die zijn 

steentje heeft bijgedragen aan dit mooie project ! 

 
We wensen alle kleuters,  

leerlingen en leerkrachten 
een deugddoende  

vakantie! 
 
 

 
Wil je graag lid worden van de ouderraad ? We zijn zeker nog op zoek naar een paar enthousiaste nieuwe 

leden die ons team kunnen versterken. De vergaderingen staan steeds vermeld op de maandkalender, 

daar kan je altijd eens vrijblijvend komen luisteren. Meer info vind je ook op de website van de school 

onder de rubriek “ouderraad” http://www.klavertje.4.gvbs.be/ouderraad of u kan ons steeds bereiken 

op ons mailadres: ouderraad.olmen@gmail.com of via iemand van de leden. 

 

Wist je dat de ouderraad ook een Facebookpagina heeft?  Op de pagina “Ouderraad Klavertje 4 Olmen” 

kan je ons vinden. Volgen en liken maar ! 

 

Koop jij ook wel eens online?  

Passeer dan eerst even langs Trooper! Wie weet 

staat jouw webshop er wel op en kunnen wij mee 

genieten van jouw aankoop, zonder dat jij daar 

een cent meer voor betaalt, handig toch? 

 

 

https://www.trooper.be/nl/trooperverenig

ingen/ouderraadklavertje4olmen 
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