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Brugge, 25 oktober 2019 

 
Betreft : welkom bij het oudercomité! 
 
Beste ouders, 
 
Wellicht hebben jullie zich al afgevraagd of er op deze school een oudercomité is en zo ja, wat doet 
het oudercomité dan? 
 
Het mag duidelijk zijn dat er op de Garenmarkt een actief oudercomité is, dat zich inzet voor heel wat 
activiteiten op school. In september zijn we gestart met het serveren van koffie op de eerste 
schooldag. Muziek op School slaagde erin om ruim 40 leerlingen te enthousiasmeren om op een 
laagdrempelige manier een muziekinstrument aan te leren. Op woensdagochtend zijn de fruitmama’s 
én -papa’s aan de slag gegaan om de kinderen een gezond tussendoortje te bezorgen. De eerste 
schoolraad is doorgegaan met een sterke oudervertegenwoordiging. 
 
Wat staat er dit jaar nog verder op het programma? Op de rapportenavond en op de opendeurdag 
verzorgen we de bar.  Muziek op School organiseert het lenteconcert. Verder is er nog een financiële 
actie om het schoolgebeuren te ondersteunen. We willen graag ook het 2de handsfestival 
heropstarten. We zijn nog op zoek naar een secretaris én een voorzitter om het oudercomité verder 
te kunnen zetten. Tot slot zijn nieuwe ideeën altijd welkom. 
 
Alle ouders zijn van harte welkom om te luisteren, om mee te denken en te helpen waar kan op de 
eerste bijeenkomst van het oudercomité op maandag 4 november om 19h30 in de vergaderzaal van 
de school (via hoofdingang tunnel).  
 
Verder wensen we het mailbestand van het oudercomité te vernieuwen.  Indien U op de hoogte wenst 
te blijven van het nieuws uit het oudercomité kan je het onderstaand strookje afgeven aan de juf of 
meester van uw kind of mailen naar oudercomite@sint-andreas-brugge.be  
 
 

 
Naam    ………………………………………..................................................……….. 

Mama / papa van …………………………………………………………. uit klas ………………………..…………………………. 

o Wenst zich in te zetten voor: 
o Fruitmama’s – en papa’s 
o MoS / Lenteconcert 
o Bar bij de rapportenavond 
o 2de handsfestival 

o Wenst op de hoogte gehouden te worden van nieuws uit het oudercomité. 
 
E-mail :  …………………………………………………………………………………….. 
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