
Dit schooljaar begin ik aan mijn zesde jaar bij Otos, mijn vierde jaar als 

voorzitster. Eigenlijk ben ik best wel fier! Fier voorwat ik ieder jaar 

opnieuw samen met de vrienden van Otos, de directie, de juffen en vele 

vrijwilligers kan realiseren, bijdragen en organiseren voor de school. Wij 

zijn bij Otos momenteel met een beperkte groep van leden. Ik wil hen dan 

ook dubbel en dik bedanken voor hun hard werken tijdens onze 

activiteiten! Ook aan de juffen, de directie en de andere ouders en 

grootouders dank voor jullie inzet. 

Graag zou ik onze groep van leden wat zien groeien, daarom mijn oproep 

naar nieuwe leden. 

Samen met de mensen van Otos en het schoolteam wil ik ook dit 

schooljaar met de kinderen en voor de kinderen leuke dingen doen! Hun 

blije gezichten elke dag op de speelplaats geeft ons een grote voldoening 

en een tevreden gevoel. Dit maakt van onze school “De Groene Poort”  

een keitoffe school voor groot en klein! 

Jullie voorzitster van OTOS, 

 

Nadia  

 

P.S. : Jaarlijks eetfestijn op zondag 27 september 2015 

OTOS is alvast aanwezig!!!!!!!!!  

Oudervereniging 

Leden : Kindt Nadia, Van Snick Sylvie, De Pourcq 

Tim, Verstraeten Dimitri, Verstockt Anne, De Boel 

Leslie en Berckmoes Carla 



Wij gaan er terug invliegen! 

Een nieuw schooljaar betekent voor de leden van OTOS een nieuw 

werkjaar. Om de maand een vergadering waar we onze activiteiten voor 

het hele schooljaar plannen, bespreken en uitwerken. 

Een aantal van die activiteiten komen jaarlijks terug maar in de maand 

december staat er alvast een sfeervol Kerstgebeuren (met Kerstmarkt) op 

ons programma! 

De eerste vergadering van Otos gaat door op donderdag 10 september om 

20u in de leraarskamer van onze school. 

 Vanaf oktober elke week een stuk fruit voor elk kind (project 

Tutti-Frutti) 

 Grootouderfeest voor de kleuters (om de 2 jaar) 

 Snoep van de Sint maar ook de mooie geschenken voor elke klas 

en de turnles 

 Bijdrage zwemles vanaf de derde kleuterklas 

 Receptie Eerste Communie en versiering kerk 

 Benodigdheden BBQ : springkasteel, tenten, versiering, stoelen, 

enz…………. 

 Receptie afscheid zesde leerjaar met geschenk    

 

We organiseren superleuke activiteiten zoals onze spannende QUIZ, een 

sfeervol Kerstgebeuren, een prachtige wandeling met gezellig samenzijn, 

huis aan huis verkoop van mattentaarten of Kerstrozen, wafels bakken 

voor de hele school, de klusjesdag……. 

De opbrengst van deze activiteiten gaat naar de aankoop van nieuwe 

dingen voor onze school  : 

 Schoolbanken en stoelen ; 

 turnmateriaal ; 

 nieuwe tafels in de refters ; 

 opfrissen speelplaats ; 

  en……….vernieuwing speelplaats        (project voor €€€€€€  

2016). 

Hebben jullie ideeën voor nog leukere activiteiten met de 

kinderen, laat het ons gerust eens weten! 

OTOS droomt ervan om tenminste 2 leden per klas te vinden. Op die 

manier hebben we in alle klassen een paar voelsprieten en weten we wat er 

leeft bij de ouders. 

Wanneer je geïnteresseerd bent, kan je kiezen om 

 lid te worden van de oudervereniging  

 deel te nemen aan de organisatie van een activiteit 

 enkel mee te werken tijdens een activiteit 

 

Aarzel niet! Je kan ons aanspreken aan de schoolpoort, tijdens een 

activiteit, telefonisch, per mail of via de directie. 

 

GSM voorzitster  : Nadia 0498/701206 – e-mail  : snufirol@hotmail.com  


