
  

OUDERRAAD 20XX 

 

 

 

SBS De 
Burgstraat 

 OUDERRAADPRAAT 
 Een brug in de Burgstraat 
  2022-09-05 

 Nieuwe leden gezocht! 
De Ouderraad zet zich in voor het welzijn 
van al onze kinderen op school. 
 
Daarvoor zijn we meer dan ooit op 
zoek naar gemotiveerde ouders die onze 
ploeg willen versterken.  
 
Niet enkel voor de huidige werking te 
ondersteunen en aan te passen, maar 
zeker ook voor nieuwe ideeën uit te 
werken! We willen graag dit jaar meer 
inzetten op (nieuwe) belevingen!  
 
Veel handen maken licht werk… en het is 
toch voor onze kinderen! 

 

Wat doen wij 
concreet? 
Wij doen ons best om onze schoolkinderen 
enkele héél leuke activiteiten aan te bieden.  
 
Samen met het schoolteam, zorgen we  voor 
een geslaagde Sint & Piet, een ontbijt met 
Pasen, een Kerstfeestje met frietjes… tot ijsjes 
op de laatste schooldag. 
 
Uiteraard organiseren we samen ook enkele 
activiteiten die inkomsten opleveren, denk 
maar aan het spaghettifeest en het 
schoolfeest. 
 
Daarmee komen we ook tussen in de kosten 
voor de 2 jaarlijkse bos & zeeklassen, en doen 
we soms investeringen. 
 
Hoe: dit jaar nog – slechts – 6 keer 
vergaderen, maar belangrijker: de paar 
activiteiten met je werkgroepje bij pot & pint 
regelen. 

  

 

Heeft jouw kind ook zo’n leuke herinneringen aan die speciale dagen op 
school? Wil jij daar ook graag aan meewerken en nieuwe belevenissen 
voor onze bengels uitwerken? Kom erbij!  

 



 

 

 

 Belangrijke data 2022 - 2023 

 

Dit jaar geven we eens uitzonderlijk inzicht in de financiën van de OR. Zo weten jullie waaraan 
centen worden gespendeerd, ook tijdens de lastige corona-jaren..  

Noteer je volgende data ook 
in jouw agenda? 
 
OR vergaderingen op 
school: 

 Di 27/sep 20:00 
 Di 15/nov 20:00 
 Di 17/jan 20:00 
 Do 16/mrt 20:00 
 Ma 08/mei 20:00 
 Ma 12/jun 20:00 

 
Grote activiteiten: 

 Vr 27/jan – 
Spaghettifeest 

 Zo 04/jun – 
Schoolfeest 

 
 
Laat het ons aub weten als 
u een mogelijke sponsor 
kent, als u meer informatie 
wil over Trooper, als u 
gewoon wil helpen bij enkele 
activiteiten… 
 
Maar liefst van al hebben we 
graag enkele ouders die 
mee de OR willen steunen. 
Sinds corona zien we veel te 
weinig nieuwe gezichten … 
en dat is ook cruciaal voor 
de continuïteit! 
 
 
 

  
 

  

Contacteer ons! Kom eens naar onze vergadering… Zit mee aan de stuurknuppel van vele 
activiteiten die al onze kinderen op De Burgstraat zo in het hart dragen!! 
 
 

“Veel handen maken licht werk… samen voor onze bengels op school!” 

     

 
Bestuur: 

 

Contact: 

 

E-mailadres: 

Sofie, Natalie, Gert, Dorien Smartschool, mail ouderraad.burgstraat@gmail.com 


