
  Kortrijk, 4 oktober 2022 

 

 

 

Beste ouder(s) 

Als ouderwerkgroep werken we met veel plezier mee aan het realiseren van een fantastische 
school voor onze kinderen. Dankzij extra middelen (financieel of in natura) kunnen de vele dromen 
van de school, de leerkrachten en de kinderen werkelijkheid worden. 

Het hoeven natuurlijk niet altijd grootse of dure projecten te zijn. Vaak zijn het de kleine dingen 
die het verschil maken. Met enkele creatieve en handige mama’s en papa’s kunnen we ook al 
mooie dingen verwezenlijken.  

 
We willen nog benadrukken dat we als OWG steeds doordacht te werk gaan.  Bij de aankoop van 
nieuwe materialen vergelijken we prijzen en onderzoeken we de kwaliteit. We kiezen resoluut voor 
degelijkheid en duurzaamheid! 
Om al die projecten te realiseren hebben we niet alleen bereidwillige ouders nodig die de handen 
uit de mouwen steken maar kunnen we ook financiële steun gebruiken natuurlijk. 

 
Hoe kan je ons steunen? 

● Je kan op een van onze sponsorformules intekenen tegen 15 november 2022 voor uw 
bedrijf of uit sympathie (zie sponsorformulier in bijlage). Het ingevulde formulier in bijlage 
mag naar ouderwerkgroepthoge@gmail.com gemaild worden. Wij sturen dan een bewijs 
van sponsoring terug. 

● Wijnactie (december) 
● Pannenkoekenverkoop (februari) 
● Schoolevenementen (schoolfeest, kersthappening, fuif) waarbij al jullie vrienden en 

familie ook welkom zijn natuurlijk. 

 
Wat kan je doen? 

● Gadgets verzamelen voor het spijzen van onze tombola-prijzentafel 
● Klussen in de klas of op de speelplaats (wij hebben alvast massa’s ideeën, maar missen 

vaak de handigheid, tools of materialen) 
● Vrijwilliger worden (de organisatie van onze evenementen vraagt veel energie, extra 

handen zijn altijd welkom) 

 

Hopend op uw enthousiasme groeten wij u vriendelijk,  
De ouderwerkgroep 
 
Met de opbrengsten van vorig jaar kunnen wij dit jaar o.a. het busvervoer voor het zwemmen 
financieel helpen ondersteunen, klasbudgetten voorzien voor alle klassen, het zorgteam, de 
turnleerkrachten en de opvang. Een uitstap voor alle kleuters in het 1e trimester, …   
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