
 

 

 

 

 

  

 

Wie zijn wij? 

 

David Van Looveren (Voorzitter) - Jasper (5e Lj)  

 Leukste activiteit = Kerstmarkt  

Bart Huyskens (Ondervoorzitter) - Wannes (4e Lj), Polien (1e Lj) 

 & Kato (1e KO) 

 Leukste activiteit = Schoolfeest  

Elly Van Looveren (Penningmeester) - Jef (2e Lj), Daan (1e KO) 

 & Lander (1e KO) 

 Leukste activiteit = Schoolfeest met musical (Heel andere voorbereiding) 

Lieve d’Helft (Secretaris + Webmaster) - Eline (6e Lj) & Brent (4e Lj) 
 Leukste activiteit = Kerstmarkt & kindertombola  

Roos Servaes - Mats (1e Lj) & Teun (2e KO)    
 Leukste activiteit = Achter toog helpen tijdens schoolfeest  

Ellen Meeussen – Niels (6e Lj) & Lissa (5e Lj) 

 Leukste activiteit = Kerstmarkt (Creatieve aspect + gezelligheid)  

Gunter Kenis - Axel (3e Lj) & Arno (1e Lj) 

 Leukste activiteit = Plezier moet je zelf maken, ook wanneer er gewerkt moet 

worden. 

Margreet Paauwe - Aimée (2e Lj) & Maite (1e KO)  

 Leukste activiteit = Ontbijtmanden  

Erna Van Dijck - Tuur (3e Lj) 

 Leukste activiteit = Lichtjestocht tijdens Kerstmarkt  

Christel Scheynen - Janne (2e Lj) 

 Leukste activiteit = Schoolfeest & achter toog tijdens Kerstmarkt 

Dominique Eyckmans - Jens (5e Lj), Mats (3e Lj) & Stig (3e Lj) 

 Leukste activiteit = Kerstmarkt en Ontbijtmanden   

Jan Van den Bosch - Julie (3e Lj) & Lore (2e Lj) 

 Leukste activiteit = Kerstmarkt & Opbouw podium voor grootoudersfeest 

Regine Christiaensen - Liesel (2e Lj) & Kirsten (2e KO) 

 Leukste activiteit = Schoolfeest met Musical & Sinterklaas  

Anja Hoskens – Arne (3e Lj) 

 Leukste activiteit = Schoolfeest  

Kris Fierens – Arne (3e Lj) 

 Leukste activiteit = Schoolfeest 

Tina Verbraeken - Lars (4e Lj), Jurre (2e KO) & Lise (1e KO) 

 Leukste activiteit = Schoolfeest 

Kelly Schoofs - Thomas (2e Lj)   

 Leukste activiteit = Ontbijtmanden 

Liesbeth Kustermans - Flavie (1e KO)   

 Leukste activiteit = Schoolfeest  

Ellen Goris (Verkeersraad)   

  

 

 

 

Zoekt 

dynamische 

en gemotiveerde 

mama's en papa's. 
 
 
 

www.klavertjedrie.be 
 

OuderComité 

Scholengroep 

Overbroek 

Blijf niet zitten met al uw 

vragen, maar vuur ze af 

op de voorzitter:  

 

David Van Looveren 

GSM: 0486/85.74.93 



  

  

Wij zijn een groep 

enthousiaste vrijwilligers 

met een warm hart voor de 

scholengroep. Wij zetten 

ons in, samen met het 

lerarenkorps en de 

directies, om er een echte 

"scholengemeenschap"  

van te maken. 

Voelt u zich aangesproken om 

u bij onze groep te voegen, 

aarzel dan niet om het 

bijgevoegde formuliertje in te 

vullen en af te geven aan één 

van de leden ofwel mee te 

geven met uw kind naar de 

klas.  

Wilt u misschien eerst eens 

een jaartje de sfeer opsnuiven  

vooraleer lid te worden of wilt 

u gewoon, wanneer het u past, 

vrijblijvend een handje 

toesteken, gelieve dit dan ook 

aan te duiden op hetzelfde 

formulier. Wij nemen  

dan zeker contact met u op. 

Alvast bedankt ! 

DAARVOOR 

HEBBEN WIJ 

OOK U NODIG!!! 

 

Oudercomité Scholengroep Overbroek  

 

Naam: ................................................... 

Voornaam: ............................................ 

Naam oudste kind:................................ 

Klas oudste kind:..................................  

E-mailadres:.......................................... 

Tel.nr.:................................................. 

 

Lid worden    : 

Af en toe helpen   : 

   

Handtekening: 


