
                                                                  

 
 

Beste ouders, 
 

Steek je graag de handen uit de mouwen, heb je goede ideeën en ben je graag betrokken bij de activiteiten 
op de school van je (klein)kind(ren)? Dan hebben wij de ultieme uitdaging voor jou!  
Word nu lid van ons vast TEAM Ouder-Vrienden of team van Helpende Handen. 
 

Wat doen wij? 

We helpen mee of organiseren zelf events op school. We zorgen voor een attentie tijdens de dag van de 

leerkracht. We ondersteunen en helpen mee tijdens het carnavalsfeest op school. We organiseren een winter 

en/of zomerdrink op school, … Op deze manier hebben we een beetje centjes die we laten terugvloeien naar 

de school. We bekijken met de school wat de noden zijn en zo kunnen we eens een nieuw speeltuig kopen 

voor op de speelplaats of een extra attentie met Sinterklaas, …  

Wie zijn wij? 

Florence de Browne:  

Mama van 4 kinderen (17j, 15j, 13j, en 8j) waarvan enkel nog Augustin op school in het 3de 
leerjaar. Daarnaast ben ik al 10 jaar actief lid van de Ouder-Vrienden. 
GSM: 0477 89 86 92 

 

Kathleen Vanalphen:  

Mama van Nick Van den Broeck (6de leerjaar) en Hanne (reeds 2de middelbaar). Ondertussen 

al 9 jaar lid van de Ouder-Vrienden waarvan de laatste jaren als voorzitter. Dit is mijn laatste 

jaar, dus nieuwe mensen mogen zich zeker melden! 

GSM: 0496 57 13 50 

 

Bart Roose:  

Papa van Toon (4de leerjaar) en ondertussen al verschillende jaren vast lid van de Ouder-

Vrienden. 

GSM: 0479 90 28 05 

 

 

 



Katleen Devillé:  

Mama van Fleur (5de leerjaar) en Noor Danau (1ste leerjaar) en reeds 6 jaar actief lid van de 

Ouder-Vrienden. 

GSM: 0477 98 24 58 

 

Harold de Witte:  

Gehuwd en fiere vader van vier kinderen. De oudste zit in het derde leerjaar en de jongste 

in de onthaalklas. Graag maak ik deel uit van het oudercomité omdat ik ervan overtuigd 

ben dat er “een heel dorp nodig is om een kind op te voeden”, en dat ik als ouder mijn deel 

wil opnemen. 

GSM: 0479 77 58 01 

 

    Astrid Vanacker 

 

Wat wordt van jou verwacht? 

- Vast team van Ouder-Vrienden: aanwezig zijn tijdens de vergaderingen (+/- 4 per schooljaar) en 

meehelpen tijdens de events georganiseerd door de oudervrienden en/of de school. 
- Helpende handen: meehelpen tijdens een of meerdere events georganiseerd door de oudervrienden 

en/of school van jouw (klein)kind 

 

Word lid van de Facebookgroep “Ouder-Vrienden Essenbeek” en blijf 

ook zo op de hoogte van onze activiteiten. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Interesse? Vul dan onderstaand formulier in en bezorg het aan een van ons of aan meester 

Maarten. 

- Naam & voornaam: …………………………………………………………………………………………………………….. 

- (groot)ouder van: ………………………………………………………………………… Klas: ……………………………… 

- Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

- E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Graag aanmelden voor (schrappen wat NIET past): 

o Nieuw lid van Ouder-Vrienden 

o Helpende handen – graag help ik de Ouder-Vrienden met: 

………………………………………………………………………………………………………………………………….  

(bv: opdienen, koken, ideeën aanleveren, projecten ondersteunen, … om het even) 

 


