Activiteitenkalender en toelichting bij de projecten van het
SLOC
Uniformbeurzen
Je kind uit een uniform gegroeid dat er nog prima uitziet? En alweer een formaat groter nodig? De
tweedehands uniformbeurzen maken dat dit een milde oefening is voor je portefeuille.
Voor
de
eigenlijke
verkoop
kan
je
de
oude
uniformen
inleveren.
Een team ouders sorteert dan alles per maat, brengt de nodige labels aan en zorgt voor een vlotte
verkoop tijdens de uniformbeurs zelf. Worden je oude uniformen verkocht, dan krijg jij 75% van de
opbrengst. De rest gaat naar de kas van het SLOC, en wordt in overleg met de school besteed aan
dingen die de kinderen ten goede komen.
Tijdens de verkoop kan je uiteraard ook zelf tweedehands uniformen shoppen voor je kind(eren), aan
een mooi prijsje.
Meedoen? Geef ons een seintje via SLOC@sint-ludgardis.be.
Infoavonden
Bij aanvang van het schooljaar wordt er klassikaal een infoavond georganiseerd voor de ouders. De
infoavonden
worden
verspreid
over
enkele
avonden.
Aansluitend biedt de school de ouders een drankje aan onder het afdak aan de refter.
Zo krijgt iedereen de kans om mekaar al wat te leren kennen.
Het
SLOC
zorgt
dan
voor
de
logistieke
ondersteuning.
Enkele vrijwilligers van het SLOC gaan dan rond in de klassen om de werking van het oudercomité
kort toe te lichten.
Kriebelteam
Het kriebelteam bestaat uit een groepje ouders die vijf keer per jaar (op de eerste woensdag na elke
vakantie) langs gaan in de klassen om de kinderen te controleren op luizen. Om dit realistisch te
houden voor werkende ouders, gebeurt deze controle steeds aan het begin van de schooldag.
Met een flink team duurt de controle maximum anderhalf uur, dus ongeveer tot 9u30 à 10u.
Ben je graag eens een vlieg in de klas? Dan is dit je kans! Tijdens de controles gaan de lessen immers
gewoon door. Je maakt dus kennis met het echte klasleven. Ouders die weinig of geen ervaring
hebben met luizencontrole worden op pad gestuurd met meer ervaren ouders en leren zo snel
waarop ze moeten letten bij de controle. De projectverantwoordelijke werkt steeds een planning uit
waarbij ouders als ze dat wensen zeker in de klas van één van hun eigen kinderen komen.
Doe je graag mee? Laat het weten via SLOC@sint-ludgardis.be.

Dag van de leerkracht
5 oktober werd uitgeroepen tot “Dag van de leerkracht”. Voor het SLOC is dit een mooie aanleiding
om het schoolteam op een leuke manier onze waardering te laten blijken. We doen dit door de
bewakingsmomenten tijdens de speeltijden over te nemen. Het schoolteam wordt die dag bovendien
door
het
SLOC
getrakteerd
op
een
fruitmand
in
de
leraarskamer!
We voorzien tevens voor elke leerkracht een roos als uiting van waardering.
Elke dag zijn er heel wat leerkrachten die een bewakingsmoment hebben. Er is dus een flinke ploeg
“helpende handen” nodig om deze plekjes in te vullen. Ben je nieuwsgierig hoe het er op de
speelplaats van je kids aan toe gaat? Je zal merken dat tijdens zo’n bewakingsmoment je een goeie
kijk krijgt op het “speelplaatsleven” op school. Misschien zullen kinderen je aanspreken om hun
verhaal te vertellen, je vragen om rechter te zijn in een ruzietje, of kan je een pijnlijke knie beter
maken. En je kinderen zelf zullen dolenthousiast zijn dat hun papa “meester” is, of hun mama “juf”.
Wie die dag nog aan het werk moet, kan plaats nemen op de speelplaats of aan de schoolpoort
tussen 8u en 8u30. En voor wie zich in de loop van de dag even kan vrij maken, zijn er de
“fruitspeeltijd”, “boterhammenspeeltijd” en “koekenspeeltijd”.
We zijn steeds op zoek naar helpers en ook grootouders zijn welkom! Geef een seintje op
SLOC@sint-ludgardis.be.
Fluoweek
Het SLOC organiseert elk jaar een zichtbaarheids- of fluoactie om ouders én kinderen extra te
stimuleren heel zichtbaar te zijn in het verkeer. Enkele enthousiaste ouders werken hier een thema
rond uit, met een aantal activiteiten ’s morgens aan de schoolpoort en overdag. Door de leuke
aanpak is dit iets waar kinderen elk jaar naar uitkijken. En met succes! Tegen het einde van de
fluoweek zijn vrijwel alle kinderen en ouders het opnieuw gewoon om de fluohesjes te dragen.
Sommige activiteiten vragen enkele “helpende handen”.
Ben je ook bezorgd om de verkeersveiligheid rond de school en wil je je inzetten om kinderen meer
zichtbaar te maken in het verkeer? Contacteer ons dan via SLOC@sint-ludgardis.be.
Grootouderfeest
Op het jaarlijks grootouderfeest ontvangt de school een voormiddag lang meer dan 400 oma’s, opa’s
bonni’s, bompa’s, … Zij kunnen een kijkje gaan nemen in de klassen van hun kleutertjes en eens
kennis maken met de schoolse leefwereld van hun kleinkindjes. Tussendoor worden ze getrakteerd
op een kop koffie, een glas fruitsap en een stukje cake. Het grootouderfeest is elk jaar opnieuw een
hoogtepunt
voor
jong
en
oud(er)!
Het SLOC helpt mee om de grootouders in de watten te leggen. Tijdens het grootouderfeest zelf
zorgt een ploeg helpende handen voor het uitdelen van koffie en cake. Heel wat kleuterouders
houden elk jaar een plekje in hun agenda vrij om deze voormiddag te komen helpen. Het
grootouderfeest is immers een fijne dag voor hun kleuters. Door mee te helpen, beleef je deze dag
een beetje mee. Ben je er graag bij? Laat het weten via SLOC@sint-ludgardis.be.
Hou er rekening mee dat de plaatsen voor helpende handen beperkt zijn!

Sinterklaasfeest
Elk jaar opnieuw krijgt de school het geregeld dat de Sint in hoogsteigen persoon naar school komt.
Uiteraard kan een bende enthousiaste Pieten niet ontbreken! Het schoolteam maakt van deze dag
steeds een groot feest. Het SLOC steekt hierbij graag een handje toe. Wie wil komen meegenieten
van het Sinterklaasfeest kan contact opnemen met SLOC@sint-ludgardis.be om te horen hoe en waar
er hulp nodig is. Vaste afspraak op 6 december!
Kerstborrel
Op 16 december organiseert het SLOC een stemmige Kerstborrel voor alle ouders van de school. De
activiteit vindt vanaf dit jaar plaats na school.
Het concept wordt in 2021 trouwens herzien. Het team is daarom op zoek naar ouders die mee
willen brainstormen en/of die dag mee voor ondersteuning te zorgen.
Alle ouders zijn van harte uitgenodigd om samen met de andere ouders het begin van de
kerstperiode op een prettige manier te vieren. Kleedt u zich wel warm aan, want het kan koud zijn
ondanks de vuurkorven…!
Ook dan zijn helpers welkom. Niet alleen voor het organiseren van de borrel zelf, maar ook de
kerstversiering aanbrengen in de school gebeurt door het SLOC.
Helpers en ideeën welkom via SLOC@sint-ludgardis.be.
Kleuterdans
Tijdens de koudste winterweken gaan enkele (groot)ouders één middag per week de middagspeeltijd
opvrolijken met dans voor de kleuters. Zo kunnen de kleuters die zin hebben (en dat zijn ze bijna
allemaal!), even in de turnzaal opwarmen op de maat van actuele kleuterhits. Ook verzoeknummers van de kleuters uiteraard - kunnen.
Deze activiteit kan maar doorgaan als er voldoende (groot)ouders zijn om het kleuterdansen mee te
begeleiden. Met een beurtrol, waarbij een groepje (groot)ouders zich om de beurt rond de middag
kunnen vrij maken, lukt het wel. Enkel enthousiasme is een vereiste – danservaring niet
Wil je graag een keertje meedansen, en als bonus de held van de kleuters worden? Zijn er
enthousiaste grootouders die hun kleuter graag bezig zien op school? Contacteer ons dan via
SLOC@sint-ludgardis.be.
Boekenbeurs
Het SLOC organiseert jaarlijks een boekenbeurs op school. Op deze boekenbeurs kunnen de
kinderen, ouders en grootouders weer leuke, grappige, spannende en leerzame (voorlees) boeken
komen kopen! Met dit project wil het SLOC haar steentje bijdragen om het lezen van boeken op een
leuke manier onder de aandacht te brengen. De opbrengst gaat naar het actueel houden van de
school/klasbibliotheek.

Kom gerust eens langs om de heerlijke geur van boeken op te snuiven! Heb je tijd en zin om een
handje toe te steken bij het klaarzetten, opruimen of bemannen van de boekenbeurs? Laat het ons
weten via SLOC@sint-ludgardis.be.
Carnaval
Op 23 februari 2022 viert heel de school carnaval en dan trakteert het SLOC de kinderen op lekkers!
Samen met het grootouderfeest is dit dé kleuteractiviteit bij uitstek. Het SLOC kan dan ook elk jaar
rekenen op heel wat ouders die aan het bakken slaan of de traktaties mee uitdelen tijdens het
carnavalsfeest. Doe je graag mee? We horen graag van je via SLOC@sint-ludgardis.be.
Verjaardag van Doobie
Doobie, de populaire schoolmascotte, viert zijn verjaardag op 4 mei met een traktatie voor de
kinderen en het schoolteam. Tijdens de maandopening van mei deelt Doobie samen met enkele
ouders van het SLOC een gezond tussendoortje uit. Ook wordt de SLOC-kas aangesproken om de
voorraad ballen en ander leuk speelgoed voor op de speelplaats aan te vullen.
Puntenkraam op het schoolfeest
Het schoolfeest is voor de meeste kinderen één van de leukste dagen van het jaar! Er zijn de
optredens van de kinderen, toffe kraampjes waar je met spelletjes punten kan verdienen, en
natuurlijk ook het puntenkraam. Dit is de plek waar de bijeen gespaarde punten kunnen omgeruild
worden tegen prachtige geschenken. Het puntenkraam wordt van A tot Z georganiseerd door het
SLOC.
De geschenken worden met zorg en kennis uitgekozen en aangekocht door een team ouders van het
SLOC. Op de dag van het schoolfeest zijn er heel wat helpende handen die het puntenkraam
klaarzetten, opruimen en bemannen. Voor de kinderen is het bezoek aan het puntenkraam het
hoogtepunt van de leukste dag van het jaar. Als helpende hand krijg je dus meteen het aureool van
heilige
, en kan je als bonus meegenieten van de blije gezichten van de kinderen. Vooraf wordt
een beurtrol opgesteld, zodat alle helpende ouders zeker bij het optreden van hun kids kunnen zijn.
Wie graag de handen uit de mouwen steekt op het schoolfeest, kan ons contacteren via SLOC@sintludgardis.be.
Laatste dag van het schooljaar met ijsjes
Het SLOC sluit het schooljaar mee af met een laatste traktatie: ijsjes! Enkele ouders van het SLOC
verdelen de ijsjes aan de klassen. En zo gaat de hele school weer goedgezind de vakantie in!

