
 

Activiteiten 2019-2020: 

▪ 2 september 2019: Verwelkoming met koffie 

en cake 
 

▪ 18 oktober 2019: Halloweentocht 
 

▪ 20 november 2019: Koekjesverkoop 
 

▪ 20 december 2019: Kersthappening 
 

▪ 15 maart 2020: Eetfestijn in zaal “De Snip” 
 

▪ 15 juni 2020: Avondmarkt Moorsel 
 

▪ 20 juni 2020: 50 jaar BS Faluintjes  
 

 

 
Koekjesverkoop 2018-2019 

 

 

 

Contactgegevens Oudercomité: 
 

0477/99.20.82 (Stein Van Mulders) 
 

oudercomitefaluintjes@gmail.com 
 

www.facebook.com/bsfaluintjesoudercomite 

 

 
Avondmarkt 2017-2018 

 

Contactgegevens GO! basisschool Faluintjes: 
 

053/77.39.78 
 

0499/51.70.17 
 

directie@bsfaluintjes.be 
 

www.bsfaluintjes.be 
 

www.facebook.com/basisschoolfaluintjesmoorsel 

 

Schooljaar 2019 - 2020 

 

  Samen bouwen we aan 

onze toekomst! 
 

      

mailto:oudercomitefaluintjes@gmail.com
mailto:directie@bsfaluintjes.be


Een oudercomité? 
 

Inderdaad, onze school heeft een oudercomité of –

vereniging, hoe je het ook wil noemen, omdat een 

school meer is dan alleen maar wat bakstenen. 

 

Het is een torenhoog cliché, maar ook een waarheid 

als een koe, dat vele handen licht werk maken. 

 

Voor wie… 
 

… meer betrokken wil zijn bij de leefomgeving die de 

school voor hun kind is. 
 

… samen met de leerkrachten en directie hun 

schouders wil zetten onder projecten van de school. 
 

… het ziet zitten 6 keer per jaar samen met de 

leerkrachten en directie de koppen bij elkaar te 

steken. 
 

… graag deel wil uitmaken van één van onze 

werkgroepen. 
 

… kindvriendelijk, hulpvaardig, enthousiast, leergierig, 

dynamisch of een krak in organiseren is. 
 

... andere ouders wil leren kennen om samen leuke 

momenten te beleven. 
 

… gezien deze drukke tijden, toch een beetje tijd kan 

vrijmaken ten voordele van onze school. 
 

Ons doel? 

Financiële steun: 
 

Onze verschillende activiteiten laten ons toe om wat 

geld in het laatje te brengen ter ondersteuning van de 

school: 

- Materiaal voor inrichting speelplaats 

- Sint-Maarten cadeaus 

- Aankoop materiaal speelhoeken 

- … 
 

 
Renovatie speelplaats zomer 2018 

 

Helpende handen: 
 

Bij activiteiten van de school steken we graag de 

handen uit de mouwen: 

- Klasfotograaf 

- Schoolfeest 

- Opfrissen speelplaats 

- Onderhoud composthoop 

- … 

Interesse? 
 

Zie je het zitten om als (groot-) ouder je handen uit 

de mouwen te steken tijdens de 1ste schooldag, de 

avondmarkt of een andere activiteit. Of help je liever 

in de voorbereidingen hiervan. Kom dan bij het 

oudercomité van GO! basisschool Faluintjes! 

 

Stuur dan een e-mail naar: 

oudercomitefaluintjes@gmail.com 
 

Heb je ideeën of opmerkingen die onze werking 

kunnen verbeteren? Geef ze gerust aan ons door! 

 
Eetfestijn 2018-2019 

 

Data vergaderingen oudercomité 2019-2020: 

(steeds om 19u30 in de refter) 
 

Maandag 16/09/2019 

Dinsdag 08/10/2019 

Woensdag 13/11/2019 

Donderdag 16/01/2020 

Maandag 24/02/2020 

Dinsdag 19/05/2020 

mailto:oudercomitefaluintjes@gmail.com

