meer weten?
•

Op de schoolwebsite 				
www.detandem.net
vind je de link naar alle informatie over
het oudercomité.

•

•

wie je kan aanspreken

•

wanneer we vergaderen

•

wat we organiseren

Word lid van onze facebook-groep
‘Oudercomité De Tandem’
en blijf op de hoogte van onze
activiteiten.

Twijfel je nog?
Voel je vrij om gewoon eens langs te
komen, telkens in Tandem 2 om 20u30

Onze
activiteitenkalender
2017-2018
•

vr 24 november : cola- en chipsfuif

•

za 25 november : De Tandem danst !

•

vr 15 december: Kersthappening

•

za 24 februari : Quizzz

•

za 26 mei : Schoolfeest!

•

vr 1 juni : papa nacht

•

wo 27 juni : receptie afzwaai 6de-jaars

DE uitleendienst
Glazen, borden of bestek nodig voor een

•

ma 2 oktober

•

di 7 november

•

di 5 december

•

ma 8 januari

•

di 6 februari

Contactpersoon: juf Hilde Raats

•

ma 12 maart

•

di 17 april

e-mail: materiaaloudercomite@gmail.com

•

do 3 mei

•

ma 11 juni

feestje? Toog, ijskast, friteuse, partytent?
Bij de uitleendienst van de ouderraad kan je
dit alles goedkoop ontlenen.

welkom
bij het

oudercomité

Doe mee !
•

Steek je graag een handje toe tijdens
activiteiten of evenementen?
> Zeg het ons!

wie zijn we?

onze
vergaderingen

•

Ben je ook begaan met onze
schoolgebouwen?
> Kom dan naar onze klusdagen!

Het oudercomité is een groep mensen

•

Een 9-tal keer per jaar steken we, samen

met één of meerdere, jonge of oudere

met enkele leerkrachten en de directie,

kinderen in De Tandem, die

de koppen bij elkaar. Dan stemmen we

•

de activiteiten van het oudercomité en

meer betrokken willen zijn bij de

de werking van de school op elkaar af.

leefomgeving die de school voor hun
kind is, en
•

we nieuwe schoolbanken of kiezen we

projecten van de school
•

andere doelen binnen de school.

CONTACT

De directie licht de stand van zaken van

e-mail: oudercomite@detandem.net

de lopende projecten toe.

het oudercomité !

> Welkom op onze vergaderingen!

vernieuwen we de speelplaats, kopen

hun schouders willen zetten onder

boekentas vindt: ze brengen nieuws van

Wil je graag de activiteiten van het
oudercomité mee uitdenken?

Met de opbrengst van onze activiteiten

samen met leerkrachten en directie

Let op de gekleurde bladen die je in de

•

•

Alle ouders zijn welkom om vragen te
stellen en voorstellen te formuleren.

telefoon (Bart): 0497.50.25.99
facebook: Oudercomité De Tandem
schoolwebsite: www.detandem.net

