
 

Schooljaar 2021 - 2022 

Ook dit schooljaar zullen we weer tal van activiteiten 
organiseren 

• Zoals het Kook-knutselen, koekjesverkoop, 
boekenbeurs, … 

• Nieuw dit jaar is een Kaas- en Wijnavond die 
zal doorgaan in februari 

• Het sponsoren van het zwemmen voor het derde 
kleuter 

• Vergaderingen: 

• 13/09/2021 om 20u Startvergadering, 
allen welkom 

• 09/11/2021 om 20u 

• 12/01/2021 om 20u 

• 10/03/2021 om 20u 

• 16/05/2021 om 20u 

  

Hoe kan je bij ons terecht 

Bestuur 

• Voorzitter : Steven Ketels 
• Ondervoorzitter : Annelore Leplae 
• Penningmeester : Liselotte Verhegge 

Neem contact met ons op 

 

 E-mailadres: 

 
oudervereniging.vbsdestapsteen@gmail.com 

 

 Facebookgroep: 

ouderraad VBS de Stapsteen 

 

 

Ouderraad VBS de 
Stapsteen 
Kloosterstraat 2 
8210 Veldegem 

  

    

 

 

Ouderraad 

VBS de Stapsteen 

Scholengroep Sint-Rembert 

 

 



 

Wie zijn we? 
 

De ouderraad van VBS de Stapsteen te Veldegem 
verenigt alle ouders die via een leerling bij de school 
zijn aangesloten. Wij hebben de bedoeling om via 
het organiseren van activiteiten voor de kinderen en 
de ouders de school te ondersteunen. 

Via onze afgevaardigden van de ouderraad laten 
we ook onze stem horen in de Schoolraad. 

 

 

 

 

 

  

Wat doen we? 

School ondersteunen 

Als ouderraad proberen wij de school te 
ondersteunen door hen te helpen bij activiteiten, 
maar ook door materiaal aan te kopen voor op de 
speelplaats of in de klas, zo kochten we vorig 
schooljaar spelboxen voor op de speelplaats. 
Dit schooljaar zullen we het zwemmen voor het derde 
kleuter sponsoren. Verder zorgen wij ook voor de 
foto’s tijdens de 1ste Communie en het Vormsel en 
bezorgen wij de Zesdejaars een tof 
afscheidscadeau. 

'Veel handen maken  
licht werk!' 

Enkele werkgroepen 

Verkeer 

Samen met de school en gemeente bekijken we hoe 
we een verkeersveilige schoolomgeving kunnen 
bekomen. De fluohesjes worden alvast door de 
ouderraad geschonken aan de leerlingen. 

Kook-Knutselen 

Voor de leerlingen van het 1ste ljr t.e.m. het 6de ljr 
organiseren wij een leuke avond met koken en 
knutselen. 

Boekenbeurs 

In maart organiseren wij samen met de school een 
boekenbeurs en zijn er tal van activiteiten tijdens de 
Jeugdboekenmaand om de leerlingen en kleuters de 
leesmicrobe te bezorgen. 

 

  

 

 

Helpende Handen 
 

Vele handen maken licht werk, elke ouder kan zijn 
steentje bijdragen op zijn manier: 

• Deelnemen aan de vergaderingen van de 
ouderraad 
 

• Afgevaardigde voor de Schoolraad 
 

• Zich inzetten in een werkgroep, zoals de 
werkgroep ‘Boekenbeurs’, ‘Kook-Knutselen’, 
Carnaval, … 
 

• Het leiden van een activiteit bijvoorbeeld 
het afscheid van het zesde leerjaar, het 
organiseren, plannen, … 
 

• Meehelpen tijdens activiteiten van de 
school of ouderraad, zoals de 
openklasavond, koekjesverkoop, … 

Wij hebben altijd helpende handen of frisse ideëen 
nodig. 

Spreek ons gerust aan of mail naar 
oudervereniging.vbsdestapsteen@gmail.com 
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