
Help je graag mee in de klas? 
Laat de leerkrachten weten wat je graag
doet via de hulpcheque. 

leesouder

meetcircuitproject

project

Ben je het verkeer in Wetteren beu?
Word Eureka Ranger en help kinderen naar
school komen vanaf de Rode Heuvel.

eureka rangers

Met ouders 
voor Eureka!

Help je graag mee op een activiteit? 
Dan ben jij onze helpende hand!

schoolfeest lenteschoonmaak

Werk je graag een activiteit uit met
andere ouders? 
Kom naar de  1e Move! vergadering in sep-
tember en schrijf je in voor een werkgroep.

Halloween Werkgroep

We kijken er naar uit jou te ontmoeten.
Hou zeker Smartschool in de gaten. 

 
Samen maken we het verschil !
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WAT IS MOVE?
Move! staat voor Met Ouders Voor Eureka! Het is
de ouderwerking van leefschool Eureka waar
alle ouders welkom zijn.

WAT DOET MOVE?

We denken mee over de visie, waarden en

eigenheid van de leefschool.

We organiseren activiteiten waarbij de winst

integraal naar de schoolwerking gaat (vb.

lesmateriaal, uitstappen, ...).

We nodigen maandelijks alle ouders uit op

de Move! vergaderingen.

We hebben een aanspreekpunt in elke

leefgroep. Deze ouders nemen een idee,

vraag of opmerking mee van ouders die zelf

niet aanwezig kunnen zijn op de

vergadering.

OUDERPARTICIPATIE
Het schoolteam en Move! zorgen er samen voor
dat de leerlingen zich goed voelen op school.
Ouderparticipatie is belangrijk om dit te laten
slagen. Door een samenwerking tussen  de
ouders en het schoolteam creëren we samen
een open klimaat en een veilige leeromgeving
waar alle leerlingen hun onderwijsdromen
kunnen waar maken.
Daarom doen we graag beroep op jou via de
hulpcheque!

HULPCHEQUE
Bij het begin van het schooljaar ontvang je de
digitale hulpcheque via Smartschool. Hierin vind
je meer informatie over de verschillende taken.
Je duidt hierin aan op welke manier je de 
 leefschool wenst te helpen.

lenteschoonmaak


