
 
 

Het oudercomité bestaat momenteel uit 15 mama’s en papa’s die zich graag inzetten voor de 

leerlingen van de school.  

 

We zijn aanwezig met een drankje op verschillende  

bijeenkomsten georganiseerd door de school 

 
We investeren in de veiligheid van de leerlingen en kopen jaarlijks  

nieuwe helmen aan zodat alle leerlingen van de school kunnen  

beschikken over een veilige helm. Is de helm te klein?  

Je kan deze steeds inwisselen bij de juf of secretariaat.  

 

 
We trakteren de leerlingen en de leerkrachten 2 keer per jaar op frietjes. 

 

  
Jaarlijks sponseren we gedeeltelijk het schoolzwemmen van  

de derde kleuterklas en volledig van het 6de leerjaar.  

 
 

In 2018 organiseerden we een droomfabriek voor de wensen van alle juffen 

en meester. Vorig schooljaar hebben we onze schouders onder de nieuwe 

techniekklas gezet, met (al zeggen we het zelf) een prachtig, educatief 

eindresultaat. Wat staat er komend schooljaar te gebeuren? 

 

Om dit alles te kunnen verwezenlijken organiseren we een paar toffe activiteiten op een jaar 

waardoor we ons OC varkentje kunnen spijzen: 

 

Pannenkoekenverkoop 

Ons ondertussen bekende winterwonderwandeling 

Kruimelen op het plein / kruimelen met je bubbel 

 

Zin om ons te helpen? Wil je je graag opgeven als helpende hand? We bellen je dan op wanneer 

we hulp nodig hebben en dan kan je op dat moment nog zelf bepalen of je helpt of niet. 

Zin om deel uit te maken van ons OC-team? Alleen of in beurtrol met je partner? 

• Celien Van de Walle is onze voorzitster en is te bereiken op 0494 40 31 75 

• Een mailtje sturen kan naar bestuur@ocdekaproenen.be 

• Je kan natuurlijk ook altijd 1 van de leden aanspreken  
 

Neem ook even een kijkje op onze vernieuwde website: www.ocdekaproenen.be  

www.facebook.be/oudercomitedekaproenen & www.instagram.com/oc_dekaproenen/  

mailto:bestuur@ocdekaproenen.be
http://www.ocdekaproenen.be/
http://www.facebook.be/oudercomitedekaproenen
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