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WAT DOEN WE?
Wij zijn een groep actieve ouders die 
erg begaan zijn met de ontwikkeling van 
de kinderen op onze school.

Daarnaast worden allerlei activiteiten 
georganiseerd waarbij de opbrengst en 
ondersteuning integraal naar onze 
kinderen gaat.

De ouderraad tracht, samen met de directie 
en leerkrachten, haar steentje hiertoe bij 
te dragen.

We vergaderen zo’n 6 keer per jaar.

De ouderraad is ook vertegenwoordigd in 
de schoolraad van de Katholieke Scholen-
gemeenschap Wetteren-Lede.

VOOR WIE DOEN WE HET?

Met de opbrengst van de verschillende 
activiteiten ondersteunen we 
schoolaankopen.

De afgelopen jaren hebben we al heel wat 
gerealiseerd: 
* nieuw turnmateriaal
* nieuwe lessenaars in lagere school
* nieuwe tafeltjes en bankjes in de 
kleuterklassen
* ...

De kinderen, de school alsook wij als 
ouderraad zijn jullie hiervoor dankbaar 
en we hopen met z’n allen dat jullie 
massaal blijven komen naar de activiteiten 
georganiseerd door de school en 
de ouderraad.

Weet dat elke gespendeerde euro 
terugvloeit naar uw kind!

GEINTERESSEERD?
We hebben altijd nieuwe leden
en helpende handen nodig!

OUDERRAAD
Wil je graag een rol spelen bij het 
organiseren van activiteiten en 
betrokken zijn bij het reilen en zeilen 
van de school? 

HELPENDE HANDEN
Wil je een steentje bijdragen door een keer 
te komen helpen bij een activiteit 
zonder vergaderingen bij te wonen?

STRAPTEAM
aka strappen = stappen + trappen
Wanneer de klassen op uitstap gaan, wordt 
er beroep gedaan op ouders, oma’s en opa’s 
om te begeleiden. Te voet of met de fiets. 
Enkele jaren geleden hebben we de 
‘fietsbrigade’ in het leven geroepen.
Deze brigade bestaat uit een groep 
vrijwilligers, die de klas mee begeleiden 
op de fiets. 
We vinden het, samen met het schoolteam, 
belangrijk om de zelfstandigheid van de 
kinderen te bevorderen en hen te leren hoe 
ze zich in het verkeer moeten gedragen. 
We merken jaar na jaar hoe de kinderen 
hierin groeien. De leden van de fietsbrigade 
staan samen met de leerkracht in voor een 
veilige rit, maar stimuleren en bekrachtigen 
de kinderen ook tijdens het fietsen. 
Ben jijzelf of een familielid geïnteresseerd 
om deel te maken van deze groep 
enthousiastelingen?

Kortom aarzel dan niet om ons te contacteren: 
Indien je vragen hebt of interesse, 
spreek dan zeker iemand van ons aan of 
stuur een mailtje naar : info@ortwimpelke.be



ONZE ACTIVITEITEN

initiatie 
Frans

receptie en 
cadeautje communie

kersthappening

tulpenverkoop

taartenslag

WIE ZIJN WE ?

ANNELEEN OSSELAER
mama van Lia (4L) 
Ik vind het belangrijk om betrokken 
te zijn bij het schoolgebeuren. 
Dankzij de ouderraad kunnen we 
extra’s realiseren voor de school en 
onze kinderen. Ik engageer me graag 
voor de organisatie van de 
activiteiten om dit mogelijk te 
maken.

TAMARA TEIRBROOD
mama van Quinten (3e middelbaar) 
en Kobe (2L) 
Ik ben aangesloten bij de 
ouderraad omdat ik zo toch iets 
kan doen voor de school waar 
mijn zoon les volgt.

WOUTER THEUNISSEN
papa van Lucas (1L) en Lise (2K)
‘t Wimpelke is een belangrijk deel 
van de leefwereld van onze kinde-
ren. Van dichtbij betrokken zijn is 
leuk. Met onze initiatieven willen 
we de betrokkenheid van de ouders 
vergroten en de school ondersteu-
nen. Iets waar ik, samen met ons 
fijne team, met veel plezier mijn 
schouders onder zet!

STEVEN MEERSMAN
papa van Victor (1L) 
en Sebastian (2K)
Ik maak met plezier enkele uur-
tjes op een jaar vrij om mee te 
helpen aan de verdere uitbouw 
van onze prachtige school. 
Het is ook de ideale gelegenheid 
om ouders van andere kinderen te 
leren kennen en ervaringen uit te 
wisselen.

KATLEEN DHERDT
mama van Renée (4L) en Elize (2K) 
Toen mijn 2 wilde dochtertjes vorig 
jaar naar ‘t Wimpelke kwamen, heb 
ik direct beslist om bij de ouder-
raad te komen. Ik ben graag nauwer 
betrokken bij de activiteiten van de 
school en draag graag mijn steen-
tje bij. Alles dat de ouderraad doet, 
staat in teken van onze kinderen en 
daar maak ik graag deel van uit.

WENDY COPPENS
mama van Emiel (4L) en Henri (2L)
Ik vind het belangrijk om nauw 
betrokken te zijn bij m’n 
kapoenen én de school.
Het is leuk om extra’s te 
kunnen verwezenlijken voor de 
school want onze kinderen 
verdienen het allerbeste. 
Vele handen maken licht werk.

JÛRGEN KERREMANS
papa van Sterre (2K) 
Ik ben begaan met de toekomst van 
onze kinderen en daarom heb ik me 
aangesloten bij de ouderraad om zo 
mijn steentje bij te dragen om de 
toekomst mee vast te leggen voor 
onze kinderen.

VALENTINA LO NARDO
mama van Eliodoro (3K)
Sinds kort wonen we te Impe. 
Ik ben afkomstig van West-
Vlaanderen en zo leer ik niet 
alleen andere ouders kennen, 
maar voel ik me vooral ook meer 
betrokken bij de school.


