
Volg ons op Facebook:
https://www.facebook.com/ocdesleutelbloembrecht



Waar gaan de opbrengsten naartoe?

Inzet loont, daarvan zijn we als oudercomité overtuigd. Activiteiten doen ons niet alleen genieten, ze leveren ook wat op. En die 
opbrengsten komen alle kinderen van De Sleutelbloem ten goede. Denk maar aan:
 Mega-spelen 
 Goochelshow August & Zonneschijntje
 Bijdrage zeeklassen
 Spaakverlichting tijdens VER (VerkeersEducatieveRoute) actie
 Sponsoring goedheilig man
 Extra wasstraat kleuters

VER-actie Zeeklassen 



Wat doet het oudercomité?

Met veel energie, werkijver en enthousiasme willen we de school ondersteunen, via:

Organiseren = onze helpende handen 
Eén blik op de activiteitenkalender maakt meteen duidelijk waarvoor we ons graag allemaal inzetten. 
Daarnaast zijn we niet te beroerd om ook eens onze handen vuil te maken, bv. in de schooltuin of op 
de klusjesdag. We vergeten natuurlijk niet om de leerkrachten af en toe in de bloemetjes te zetten, bij 
de dag van de leerkracht.

Informeren = onze klankbordfunctie
Via de nieuwsbrief en de facebookpagina houden we je graag op de hoogte van de activiteiten, en 
praktische weetjes die gerelateerd zijn aan het reilen en zeilen op school.

Participeren = onze voelsprieten
Als oudercomité willen we graag de brug vormen tussen de ouders en de schooldirectie. Voorstellen, 
vragen maar ook thema's die we op een maandelijkse vergadering kunnen bespreken, kun je ons altijd 
bezorgen via oc_desleutelbloem@hotmail.com, via onze Facebookpagina of door één van onze leden 
aan te spreken.



Ook jullie kunnen ons steunen, via Trooper

Trooper, wat is dat? Via Trooper kan je je favoriete vereniging steunen. Simpelweg door online te shoppen. Bij elke 
online aankoop bij één van de meer dan 600 partnershops gaat er een percentje van jouw aankoopbedrag naar onze 
kas. En jij betaalt daar geen rosse eurocent extra voor, hé!

Je vindt ons oudercomité op https://trooper.be/ocdesleutelbloem

(de centen komen uiteraard jullie kinderen ten goede). 

https://trooper.be/ocdesleutelbloem?fbclid=IwAR0_3B8_id9L_pkANJtjUNPt_oJTDRWojVLFobr4uq-nYBGBX6hoJvHxuYQ

