
Schooljaar 2021-2022

v BAWAT Nieuwsbrief
Voor en door ouders met kinderen in OLVP Watermolendreef

Oudercomité BAWAT is reeds lang actief in de basisschool OLVP Watermolendreef. Het 
oudercomité investeert alle opbrengsten van activiteiten opnieuw in de school. Dit kan 
gaan van de aankoop van (speel)infrastructuur tot het sponsoren van een afscheidsattentie 
voor de afzwaaiende laatstejaars.  Bedankt aan iedereen die de voorbije jaren deelnam 
aan de activiteiten, iets aankocht of een handje toestak. De voorbije twee schooljaren was 
BAWAT minder zichtbaar door de pandemie. In het schooljaar 2021-2022 proberen wij daar 
voorzichtig verandering in te brengen.

Ouders vertellen...

OUDERCOMITÉ

4x per jaar komen we samen op school. Het oudercomité bestaat 
uit  geëngageerde ouders, leerkrachten en de directeur. 
Elke vergadering start met het woordje van de directeur, waarin 
hij de laatste nieuwtjes m.b.t. de werking van de school meedeelt. 
Nadien bespreekt het comité de  activiteiten en wat daarvoor 
allemaal moet gebeuren. We verdelen de taken en vliegen erin. 

Elke ouder is van harte welkom om deel te nemen aan deze meetings. We nodigen je graag 
uit voor de kick-off op 14 september. Kom eens kijken, en word overtuigd!

Di 14 september 
2021, 20 uur

Startmeeting

Speelplaats school

BESTUUR OUDERCOMITÉ

Graag stellen wij onszelf voor. Als bestuur bereiden wij de 
vergaderingen van het oudercomité voor, samen met de 
directeur. We spreken data af voor de activiteiten en wisselen 
informatie uit.  We vinden het fijn mee te kunnen werken 
aan een toffe school voor onze kinderen. Het is ook heel erg 
interessant om een kijkje achter de 
schermen te krijgen. 

In het bestuur zitten ouders 
die al een tijdje meedraaien in 
het oudercomité. Dit schooljaar 
nemen we afscheid van Isabelle 
en verwelkomen we Naima 
Amachtih in ons midden. Spreek 
ons gerust aan of mail je vraag naar 
oudercomitebawat@hotmail.com

Van links naar rechts
Inge Messagie, Sandra Thierens, Kim 
Verschueren, Sofie Buyse, Isabelle Maes 
(afscheidnemend)



VERKEERSWERKGROEP

De verkeerswerkgroep probeert de schoolomgeving voor iedereen zo verkeersveilig mogelijk 
te maken. Ze sensibiliseert ouders over kleine en grote verkeersproblemen in de buurt.        
De werkgroep organiseert ook tal van activiteiten op school die de kinderen voorbereiden op 
een zelfstandige deelname aan het verkeer, zoals het voetgangers- en fietsexamen. Tijdens 
bepaalde themadagen of -weken draagt ze haar steentje bij: zoals de start van Fluo Op Helm 
Top, Strapdag en de Week op Wielen 

Ben jij begaan met verkeersveiligheid of wil je je mee nadenken over fijne activiteiten voor 
je kinderen? Stuur een mailtje naar: verkeerswerkgroepolvp@telenet.be

FEESTCOMITÉ

Deze feestbende bereidt alle feesten voor die 
plaatsvinden gedurende het schooljaar. Tot 
voor corona was dit jaarlijks een eetfestijn en 
een schoolfeest. Hierbij komt heel wat kijken: 
van het huren van materiaal, het bestellen van 
catering, tot het aankleden van de zaal en het 
verdelen van de taken. Hopelijk kunnen  we 
in 2021-2022 opnieuw activiteiten en feesten 
organiseren.

Bij interesse: stuur een mailtje naar 
oudercomitebawat@hotmail.com



Schooljaar 2021-2022

Activiteitenkalender

Deze eerste meeting vindt plaats in de 
school, onder de overdekte luifel op 
de speelplaats van de lagere school. 
Samen bekijken we de acties van dit 
schooljaar. Wil je mee vergaderen: kom 
dan zeker een kijkje nemen.
Vooraf inschrijven is niet nodig.

Vergadering oudercomité
Di 14 september 2021, 20 uur

Vandaag zetten we alle leerkrachten 
van OLVP Watermolendreef figuurlijk 
in de bloemetjes. Het oudercomité 
voorziet een cadeautje, omdat wij 
hen enorm appreciëren.

Dag van de leerkracht
Di 5 oktober 2021

Op zaterdag 23 oktober moeten onze 
ouders een dagje niet koken. Jullie 
worden verwend met heerlijke, vooraf 
bereide maaltijden die kant-en-klaar 
worden klaargezet door een team van 
vrijwillige ouders. De catering wordt 
aangeboden door de traiteur die ook het 
traditionele eetfestijn/barbecue verzorgt.

Eetfestijn - take-away editie
Za 23 oktober 2021

Vandaag vieren we het feest van 
Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie. 
Dit kerkelijk feest wordt herdacht 
met een lekker stukje cake voor de 
kinderen.

Presentatiefeest
Vr 19 november 2021

In november ontvangt u 
communicatie over de jaarlijkse 
speculaasverkoop ten voordele van 
de verkeerswerkgroep. Deze heerlijke 
ambachtelijke speculoos van 
bakkerij Moens, onze buurtbakker, is 
een echte topper en wordt gesmaakt 
door vele ouders.

Speculaasverkoop 
December 2021

In maart/april kan u de school 
steunen door een zakje paaseitjes 
of een doos wafeltjes te kopen. 
Zoals steeds gaat de opbrengst naar 
een aankoop voor de school en de 
leerlingen.

Paaseitjes en wafeltjes
Maart-april 2022



We maken van deze editie een echt 
feest, na twee schooljaren zonder! 
Het oudercomité zorgt voor de 
omkadering onder de vorm van eten 
en drinken. We fleuren de school 
letterlijk op en maken er een fijne 
ontmoetingsdag van voor iedereen, 
jong en oud.

Schoolfeest
Za 21 mei 2022

Op deze afscheidsavond voor 
laatstejaars en hun ouders, biedt het 
oudercomité een verfijnde receptie 
aan met heerlijke hapjes voor de 
ouders en een zakje friet voor de 
leerlingen. We kijken er alvast naar 
uit.

Dankavond
Woe 29 juni 2022

SPONSORING

Heeft u een bedrijf en wenst u de school te sponsoren.

Wij bieden u als sponsor een heel schooljaar lang permanente zichtbaarheid binnen 
de schoolmuren. Bovendien zorgen wij ervoor dat uw bedrijf op de twee grootste 
schoolevenementen, het eetfestijn (editie take away in 2021) en het schoolfeest visueel 
aanwezig is. Met deze zichtbaarheid bereikt u een ruim publiek en gaat uw bijdrage dus niet 
onopgemerkt voorbij. We verdelen een aparte sponsorbrief aan het begin van het schooljaar.

BEDANKT!

We eindigen deze nieuwsbrief met een 
woordje van dank aan de uitzwaaiende ou-
ders van het oudercomité. Isabelle, Bart, Elke, 
Kenneth, Isabelle en Wesley: bedankt voor 
jullie jarenlange engagement. We gaan jullie 
missen en wensen jullie kinderen nog veel 
succes in hun verdere schoolloopbaan.

CONTACT

Mail: oudercomitebawat@hotmail.com

Volg ons op Facebook: oudercomité BAWAT


