
Beste ouders, 
 
De schooltijd van jullie kinderen wordt niet alleen beïnvloed door leerplannen, huiswerk en lesdagen! De 
inbreng van ons, ouders, is minstens even belangrijk! En dit niet alleen thuis.  
 
Wij, de OUDERWERKING CADE, zijn een groep van gemotiveerde en enthousiaste ouders die de school 
bijstaan om onze kinderen dat extraatje te bieden dat de schooltijd onvergetelijk maakt en die ervoor 
zorgen dat elk kind kan genieten van zijn kleuter- en lagere schoolperiode!  We zetten in op verschillende 
onderwerpen: 

Gezond eten 

 Fruitactie waarbij we +/- 100 kg fruit en groenten trakteren. 

 Soepactie, waarbij we +/- 1000 soeppakketten samenstellen en verkopen. 

Veiligheid 

 Voorzien van gratis fluohesjes voor  alle nieuwe kleuters en nieuwe leerlingen. 

Ontspanning 

 Sponsoring busvervoer van verschillende uitstappen om de kosten van de activiteit te drukken zodat meer 
verschillende activiteiten mogelijk zijn zonder de maximumfactuur te overschrijden. 

 Traktatie van lekkers voor Sinterklaas, Kerstmis en Pasen, een kleine attentie is toch zo leuk. 

Infrastructuur 

 Aankoop van materiaal, zoals bv. fietsjes en speelkubussen voor de kleuterschool, de kunstgrasmat in de 
grote Cade, sponsoring van de speelplaatsvergroening in de kleine Cade, …  

Feesten 

 Organiseren en sponsoren van: 
 afscheidsreceptie zesde leerjaar 
 receptie voor dag van de leerkracht 
 schoolfeest in samenwerking me de school 

 
Om al deze activiteiten te blijven garanderen, zoeken we enthousiaste ouders om ons team te 
versterken.   

 
ZIN OM JE MEE IN TE ZETTEN VOOR ONZE KINDEREN?   

VERVOEG ONS ENTHOUSIAST TEAM EN GEEF JE CONTACTGEGEVENS DOOR VIA 
OUDERWERKINGCADE@GMAIL.COM of bel 0470/01.01.11 

 

De eerste vergadering gaat door op maandag, 16 september om 20 uur 
in de mediatheek van de grote CADE, della Faillelaan 36 (ingang grote poort 
parking Cultureel Centrum). Zelfs als je die avond niet kan, hopen we je te 
mogen ontmoeten op één van de activiteiten!  
 

We wensen jouw kind alvast een hele fijne schooltijd op 
CADE!!! 
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