
Zet je in v�r ieder kind van onze sch�l
Laat van je horen en kom erbĳ! Iedereen is welkom en kan iets bĳdragen.

Vul dit formulier in en geef het zo snel mogelĳk met uw kind mee terug naar school.

Let op! Ook de leden van vorig schooljaar die bĳ het Oudercomité, Helpersgroep en/of

Werkgroep Veiligheid wensen te blĳven dienen zich opnieuw in te schrĳven!

V�r het sch�ljaar 2022-2023 wil ik lid w�den van:

OUDERCOMITE
vergaderen iedere 1e dinsdag van de maand om 20:15

WERKGROEP VEILIGHEID
vergaderen ongeveer 4x per jaar

HELPERSGROEP (ook grootouders zĳn welkom)
helpen bĳ wandeling, pizzaslag, schoolfeest, klusjesdagen, ... en dit
wanneer JIJ kan!)

KLAS:VADER / MOEDER VAN:

ADRES:

TEL. NR:

EMAIL:

NAAM:

Onze Kernleden v�r komend sch�ljaar:

Ive Vranckx
Katrĳn Willems
Toon Dillen

0497/43.77.02
0479/68.70.10
0495/54.41.79

Marjan Vermeir
Tom Borgers

0497/80.47.83
0495/99.47.48

Als je vragen of suggesties hebt, neem dan gerust contact op:
ocmillekemol@gmail.com
OF
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