
 

 

 

 

 

NIEUWS UIT DE OUDERRAAD     '18 - '19 
Een nieuw schooljaar, een nieuwe nieuwsbrief van de ouderraad. 
We willen jullie immers zo goed mogelijk informeren over het reilen en zeilen van onze ouderraad.                
Samen met de scholen Driespan Tempeldreef en Gravenbos proberen we elk jaar terug leuke              
activiteiten te organiseren om ouders, leerlingen en het schoolteam nog dichter bij elkaar te brengen.  
Daar staan we immers voor. Door ouders, met ouders, voor ouders en kinderen. Ouders van kleuters                
of ouders van grotere leerlingen, ouders uit Driespan en Gravenbos. Samen bundelen we de krachten.               
We willen vooral een open groep zijn waar iedereen welkom is. Dus bij deze: iedereen welkom! 
 

HOE WERKT DE OUDERRAAD? 
Elk jaar kunnen we rekenen op een hele groep ouders, Doeners én Denkers. We hebben bereidwillige                
ouders, maar ook veel activiteiten. Daarom delen we ons op in kleinere werkgroepen per activiteit. 
Vier maal per jaar komen we bijeen in een algemene vergadering.  
Om alles in goede banen te leiden is er ook een stuurgroep.  
 

We stellen  

ons graag  

even voor: 

Joke Callens 

 

Kathy Delaere 

 

Franky De Smet 

Chris Merre 

 

Dieter Thieren 

 

Inge Van Riebeke 

 

Marijke Wicke 

 

 



ACTIVITEITEN 
De voorbije jaren was er… 
 

…  Traktaat ijsjes op 1 september                  ... Nacht van het derde 
… Zotte Zondag ... Filmavond  

… Hulp bij schoolfeest  … Paasontbijt          ... Afscheid van het zesde 
… Kinderrommelmarkt                … Dag van de leerkracht … Quiz 
 
Wat we dit jaar nog willen doen... 
 
… leggen we vast op de eerste algemene vergadering. Hiervoor doen we beroep op jullie ideeën en                 

wat er in de enquête die jullie vorig jaar invulden naar voor kwam. 
 
Sowieso komt er nog een nacht van het zesde, aangezien zij dit in het derde leerjaar niet hebben gehad. 
 

ENKELE OUDERS AAN HET WOORD  

 

Hey, ik ben Katy Verstraete, mama van Noor Demuynck uit klas 2C. Mijn zonen              
Bram en Stani Vincke zijn Gravenbos al enkele jaren ontgroeid. In september            
2007, toen Stani in het 3e kleuter zat in de Tempeldreef, kwam ik bij de               
ouderraad. Dit is nu dus mijn 12e schooljaar. 
Ik werd indertijd lid om als alleenstaande mama wat uit mijn isolement geraken. Al gauw werd de                 
ouderraad voor mij een echte hobby, waar ik met plezier mijn vrije tijd in stak. Ik leerde ondertussen al                   
heel veel verschillende mensen kennen en hield er een paar goeie vrienden aan over. 
Het allerleukste bij de ouderraad is voor mij het contact met de kinderen. Het doet altijd deugd om                  
hun blije gezichten te zien als we weer eens een toffe activiteit organiseren. 
In de loop der jaren heb ik al aan heel wat projecten mee gewerkt: werkgroep verkeer (fluo-acties),                 
afscheid zesdes, kinderrommelmarkt, quiz, nacht van het vierde/derde, dag van de leerkracht, Sint en              
Piet, schoolraad, hulp bij schoolfeesten, ... Hopelijk wordt het lijstje de komende jaren nog wat langer,                
met nieuwe activiteiten.  

 

Ik ben Katrijn Ghys, de mama van Jasper (2e leerjaar) en Amber (2e kleuter) en               
werk nu het 3e jaar mee aan de ouderraad. Het is leuk om samen met andere                

ouders en dankzij de goede samenwerking met de school een nog leukere schoolomgeving te maken               
voor de kinderen. Samen gaan we op zoek hoe we dit kunnen doen: een leuke activiteit, aankoop van                  
materiaal voor de kinderen, helpen klussen… . De ouderraad bestaat uit een hele gemotiveerde en               
enthousiaste kerngroep. Men apprecieert alle hulp: één keer (één uurtje) komen helpen of één              
activiteit mee helpen uitwerken of één keer komen vergaderen, waardoor het heel laagdrempelig is              



om toe te treden. Ondanks het feit dat ik niet zo vaak kan komen helpen, is het toch wel leuk dat je je                       
steentje kan bijdragen voor de kinderen. Bovendien leer je andere ouders en leerkrachten eens op een                
andere manier kennen. 

 

Ik ben Joke Callens, de mama van Mats (2de leerjaar Gravenbos) en Daan (3de              
kleuter Tempeldreef). Ik ben al ruim 2 jaar lid van de ouderraad. Ik ben gestart               
bij de werkgroep Tempeldreef, maar ondertussen help ik ook mee met andere            
activiteiten (filmavond, ijsjes op 1 september, paasontbijt in de tempeldreef, zotte zondag, afscheid             
6de). Ik werd lid omdat ik graag betrokken ben bij de school van mijn kinderen. Ik blijf me engageren                   
omdat het fijn is om andere ouders en de school/leerkrachten te leren kennen, het een enthousiaste                
groep is, het leuk is om dingen te organiseren… 

 

Ik ben Stijn Clinckspoor en de papa van twee kleine rakkers nl Seppe in het 3de                
leerjaar en Finn in de 2de kleuterklas. Ik ben al actief sedert Seppe zijn              
kleuterjaren in de Driespan. Ik vind de ouderraad een heel belangrijke           
organisatie omdat wij als ouders iets kunnen terugdoen voor de school die            

dagdagelijks instaat voor de goede opleiding van onze kinderen. We bieden leuke en afwisselende              
activiteiten aan die ouders en kinderen samenbrengen buiten het normale schoolkader.  
Omdat ik zelf niet in Gistel opgegroeid ben, kon ik door het instappen in de ouderraad nieuwe mensen                  
leren kennen en zo een sociaal netwerk uitbouwen.  
Zo zie je, alleen maar pluspunten door lid te worden van de ouderraad!  
 

GEEN TIJD?!  
Wanneer we ouders proberen warm te maken voor de ouderraad, krijgen we héél vaak te horen dat                 
er geen tijd over is.  

Wees gerust, ook wij van de ouderraad, zijn gewoon mensen van vlees en bloed met een job (vaak                  
met wisselende uren), een gezin, hobby's, een sociaal leven… 
Ook voor ons is het soms zoeken om iets te kunnen betekenen voor de ouderraad. 

Waarom doen we het dan? Omdat het ook gewoon tof is, natuurlijk! 
We begrijpen dat het hele pakket ouderraad niet altijd haalbaar is, maar lid zijn van de ouderraad kan                  
zo simpel zijn als je engageren voor één werkgroep of een handje mee komen helpen bij een                 
activiteit... 

Als de interesse er is, kom zeker eens luisteren op onze startvergadering, geef een seintje via e-mail                 
of spreek gerust iemand van ons aan. 
Uiteraard is niet iedereen geïnteresseerd in deelnemen in de ouderraad. Gelukkig hebben we ook wel               
heel graag dat er mensen zijn die gewoon ook komen naar onze activiteit(en), ook daarmee steun je                 
de ouderraad en de kinderen. 



En niet te vergeten... TROOPER(en) ! 
Om onze activiteiten te kunnen realiseren hebben wij inkomsten nodig. Trooper is aan een opmars               
bezig en bijna iedereen hoorde er al eens over. Je kan ons en dus ook de kinderen sponsoren zonder                   
dat je ervoor betaalt! Bestel je al eens online, ga dan nu via Trooper naar je favoriete webwinkel                  
(zoals Collischop, Fun, Hema, Booking.com en nog veel meer). Zij zorgen dat jij niets extra betaalt en                 
dat wij een aardig procentje opstrijken voor de activiteiten van onze kinderen. 
Bij Trooper kies je gewoon voor 'Ouderraad Vrij Basisscholen Gistel Centrum'. 

 

WHAT’S NEXT? 

    
 


