
 

        VRIENDENKRING MATER 
 

 
Beste ouder, 
 
Via deze weg willen wij ons nogmaals voorstellen en jullie op de hoogte 
brengen van ons bestaan. Wij zijn een fris en gemotiveerd team van de 
oudervereniging, genaamd “de vriendenkring”. Wij behartigen de 
belangen van de leerlingen van de school en organiseren op regelmatige 
tijdstippen overleg met de directie maar ook jaarlijks enkele activiteiten. 
Met de opbrengst van deze activiteiten financieren wij diverse zaken 
(extraatjes speciaal voor de schoolkinderen) die door de overheid niet 
gesubsidieerd worden en zo een extraatje zijn op de werkingsmiddelen 
van de school. Zo schonken wij vorig jaar volledig nieuwe schoolbanken 
aan de leerlingen van  de lagere school.  
 
Hieronder lijsten wij enkele van onze activiteiten: 
 
. In oktober organiseerden we het kleuterontbijt, met als bedoeling dat 
de ouders van de kleuters elkaar en het lerarenkorps beter kunnen leren 
kennen. 
. Een dikke twee maand geleden organiseerden wij de baksteenfuif. De 
fuif was een groot succes, en wij denken en werken intussen aan een 
nieuwe editie volgend jaar met een nieuw thema en mikken op een nog 
grotere opkomst.  
. Intussen zijn wij in volle voorbereiding van de kaasavond die zal 
doorgaan op vrijdag 24 maart in de QUBUS te Oudenaarde. Noteer 
alvast die datum in jullie agenda. Er wordt speciaal gratis animatie voor 
de kinderen georganiseerd, verzorgd door cursisten 'Begeleider in de 
kinderopvang' van het cvo Kisp-Vazov.  
. Verder zijn wij volop bezig met het onderzoeken en onderhandelen bij 
de Stad Oudenaarde naar de mogelijkheid voor het invoeren van een 
schoolstraat. Kort voor en na de schooluren is er altijd “druk verkeer” in 
de smalle straat rond de school. Deze situatie met voetgangers en 
voorbijrijdende auto’s is bijzonder onveilig. Daarom pleit de directie en de 
vriendenkring en ook vele ouders voor het invoeren van een autovrije 
straat in een korte tijdspanne voor het begin en na het einde van de 
lestijden.  
. Verder staan wij steeds open voor opmerkingen, bezorgdheden of 
suggesties in het belang van de leerlingen. 
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