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Hallo! Wij zijn het peter/meterteam van de Pluishoek. Wij proberen om 

een goed contact te leggen tussen begeleiders, ouders en familie van 

de kinderen op onze school.  

Wij helpen mee om op al je vragen over de school een antwoord te 

geven.  

Wij staan ook mee in om de activiteiten op school tot een succes te 

maken. Wij rekenen hierbij vooral op jouw steun en vragen je daarom 

om tijdens het schooljaar bij minstens 1 activiteit te komen 

helpen (mosselfeest, fakkeltocht, quiz, lentefeest, peuterdagen, 

Pluisfuif, Pluisfeest…)  Het zijn deze activiteiten die onze school de 

mogelijkheid geven nieuw materiaal aan te kopen en dat kan alleen 

maar goed zijn voor onze leerlingen.  

Wij werken ook samen met de ouderleefgroep. Je kan je altijd 

aansluiten bij deze groep. Elke maand komt deze groep ouders samen. 

De datum wordt altijd op voorhand meegedeeld. Je kan bij de 

ouderleefgroep je voorstellen of opmerkingen komen vertellen. 

Als je een voorstel of opmerking hebt, maar je durft deze niet in de 

ouderleefgroep te vertellen, dan kan je naar iemand van ons 

peter/meterteam komen en dan doen wij dat voor jou.  

In de eetzaal staat ook onze koffiekast! Het is een gezellige 

ontmoetingsplaats waar je samen met andere ouders kan genieten van 

een kopje thee of koffie. Iedereen op elk ogenblik welkom! 

Ons peter/meterteam heeft ervoor gezorgd dat in elke leefgroep 

minstens 1 meter of peter is. Je kan natuurlijk altijd bij een meter of 

peter van een andere leefgroep met je vragen terecht. Onze namen en 

foto’s hangen op het grote bord aan de muur naast de deur van de 

eetzaal. Aan de achterzijde van deze folder vind je alvast onze namen 

en gegevens. 

 

‘SAMEN WERKT BETER’ 

 

 

 



Wie kan op onze hulp rekenen? 

Alle ouders, grootouders, tantes, nonkels, broers, zussen…: iedereen 

die betrokken is bij een kind op de Pluishoek. 

Ook begeleiders die moeilijk contact krijgen met ouders van een kind 

uit hun leefgroep. 

 

Met welke vragen over de leefgroep kan je bij ons terecht? 

Alle praktische vragen (bijvoorbeeld waar vind ik de turnpantoffels van 

mijn kind ? hoe weet ik wanneer mijn kind gaat zwemmen ? …) 

Alle vragen over het welzijn van jouw kind op onze school 

(bijvoorbeeld wat kan ik doen als mijn kind zich uitgesloten voelt ? hoe 

wordt het logboek gebruikt ?...) 

Alle vragen over de leerstof, huiswerk,… Als je de begeleider hierover 

niet durft aan te spreken, dan kan je naar ons komen. Wij geven dan 

een antwoord of wij gaan samen met jou naar de begeleider.  

 

Met welke vragen binnen de leefschool kan je bij ons komen? 

Alle vragen over hoe onze school werkt (bijvoorbeeld wat is de 

Pluisraad ? Mag ik mee in de leefgroep ? Wat moet ik, als ouder, doen? 

) 

 

  

VAN HARTE WELKOM !!! 

 

 

 

 

 

 



Het peter/meterteam 

 

Leefgroep 1 

Rondjes en Sterretjes 

Isa, mama van Toon, Sien, Ward en Loes (isa_vertommen@hotmail.com, 0473 

50 96 78) 

Bloempjes 

Emily, mama van Simon en Hannes (emily_elliott0502@hotmail.com, 0486 70 

70 36) 

 

Leefgroep 2 

Tanya, mama van Pepijn (tanya@rosseel.net, 0496 10 65 69) 

Sandra, mama van Josse (troonbeeckx.sandra@telenet.be, 0494 30 15 69) 

Emy, mama van Fien en Leon (emy_leclercq@hotmail.com, 0496 86 59 82) 

Lies, mama van Jonas en Roman (lies@detafelvanfeliz.be, 0476 90 61 20) 

 

Leefgroep 3 

Cathérine, mama van Hannah (janssens.hupez@telenet.be, 0484 24 84 66) 

Veerle, mama van Mees (verlee.lambrechts@gmail.com, 0476 65 05 77) 

Katrin, mama van Sien (kvandenhoeck@hotmail.com, 0474 48 75 10) 

Karine, mama van Rhune (mama.karine.v@hotmail.com, 0495 36 98 55) 
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