
Jelle 
Wouters 
@1993

Naam Woonplaats

Leeftijd Verjaardag

Sterrenbeeld Kleur haar

Hier ga ik naar school

Leukste vak op school

Spannendste boek

Favoriete song

Broers of zussen

Huisdier

Tofste tv-programma

Ik houd helemaal niet van

Lekkerste eten

Wat ik later wil worden

Mijn hobby’s

Mama Papa

3de leerjaar, Rotselaar-Heikant

 W.O. en speeltijd

de GVR (grote vriendelijke reus)

hiel heal the world van Michaël Jackson

postbus X

huiswerk

Wezemaal

19 september

bruin

Betty

Joren

mijn vis Musti

gevulde parika’s met rode saus

bakker

scouts, fietsen, de natuurclub

Guido

Jelle

8 jaar

maagd



Jelle 
Wouters 
#2017

Leeftijd Woonplaats

Lengte Beroep

Contact

Aanvoerder Team Rotselaar

31 jaar

1.72 m Schepen van jeugd

Rotselaar-Heikant

0472/92.28.56 www.jellewouters.be
jellewouters1@hotmail.com

Op de hoogte blijven
van #teamrotselaar?
Volg CD&V Rotselaar op
www.rotselaar.cdenv.be

1 september: een nieuwe start!
De vakantie is weer voorbijgevlogen. 
1.700 kinderen en jongeren gaan na een 
prachtige vakantie terug naar school. Voor 
#teamrotselaar moeten ze kunnen rekenen op 
goed onderwijs in to� e scholen. We zijn dus 
best wel fi er op het ruime aanbod van zeven 
topscholen in onze gemeente. De beste ju� en, 
meesters en kinderbegeleiders staan er elke 
dag, met ontzettend veel enthousiasme en 
liefde, klaar voor onze kinderen.

De kinderen van Rotselaar zijn onze toekomst:
• Onze gemeente investeert dan ook volop 

in kwaliteitsvol onderwijs en fl exibele 
schoolopvang. 

• In Werchter wordt tegelijk hard gewerkt 
aan de gloednieuwe kleuterschool: de 
plannen zijn binnenkort klaar zodat de 
bouw snel kan starten!

• We steunen ook de vrije scholen voluit: 
het busvervoer (uitstappen, zwemlessen, 
…) en het middagtoezicht worden mee 
gesponsord door de gemeente. 

• Bovendien krijgen alle oudercomités 
een subsidie voor hun uitstekend en zeer 
gewaardeerd werk.

Bouwen aan de toekomst
#teamrotselaar wenst alle kinderen en hun 
ouders, leerkrachten, kinderbegeleiders, opa’s 
en oma’s een geweldige start van het nieuwe 
schooljaar!
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