
HOT - NEWS 

Wie is het O-team? 
Het ouderteam, afgekort O-team bestaat uit een vaste kern van 7, waaronder Diana 

Knops, Jessie Ceyssens, Barbara Quattrocchi, Neslihan Özdemir, Bart Knoops, actief 

lid Ilona Lo Giudice en wordt geleid door onze voorzitter Daniel Baeten. 

Uiteraard hebben we naast deze kern vele vrijwilligers waarop we kunnen rekenen. 

Wil jij je ook inzetten? Laat het ons zéker weten via: 

ouderteamnieuwekempen@gmail.com 

 

Waarom een O-team? 

Het O-team staat de school, leerkrachten 

leerlingen & ouders bij op volgende 4 pijlers: 

 INFORMEREN 

We zorgen voor de doorstroom van informatie. 

Zowel naar de leerkrachten, directie als ouders, 

vrijwilligers, opvang, etc. 

 ACTIVITEITEN 

Met onze activiteiten steunen we de school en 

samen met de leerkrachten trachten we 

verschillende projecten te ondersteunen en 

realiseren. 

 ONDERSTEUNEN 

We helpen bij diverse projecten, klein en groot 

en leveren een financiële bijdrage voor de 

aankoop van didactisch materiaal. 

 ADVIES 

We denken mee als betrokken ouder en 

adviesorgaan in de schoolraad en het beleid. 

Op de agenda… 

 29/9: O-Café vanaf 

20:00u a/d Krinkel 

 21/10: Halloween 

wandeling  

 22/12: Kerstdrink 

_____________ 

September 2017 

In dit nummer: 

 Wie is het O-

team? 

 Waarom een O-

team? 

 Op de agenda… 

 In de kijker! 

 Meer weten?  

Check us on facebook @Ouderteam Nieuwe Kempen  

In de kijker! 
 
 
Op 29 September houden we onze 1ste editie 
van ons Oudercafé sinds de start van het 
nieuwe schooljaar. 
 
Start met ons dit schooljaar in een leuke & 
relaxte sfeer met een hapje en een drankje.  
 
Leer andere ouders, leerkrachten én het O-
team op een leuke manier beter kennen.  
 
Kortom: start dit schooljaar met een knaller! 
 
Waar?  de KRINKEL a/d voetbalpleinen  
 
Wanneer?  op Vrijdag 29/09 vanaf 20:00 

Meer weten? 

Scan dan zeker 

deze QR - code 
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