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De Ouderraad (O.R) in beeld.......

De O.R is een gezellige groep mensen die in samenwerking met het schoolteam de extra activiteiten
voor de leerlingen verzorgt. Om even een paar voorbeelden te noemen waar de O.R in meedenkt en
doet; het sinterklaasfeest, de sportdag, het paasontbijt, de laatste schooldag, de avond4daagse.
Eigenlijk bij alles wat het verdiend gevierd te worden is de O.R actief." Met als belangrijkste
inkomstenbron de vrijwillige ouderbijdrage. U heel erg bedankt hiervoor, zeker namens de
leerlingen! Het is elke keer weer ﬁjn om al die enthousiaste koppies te zien als er wat bijzonders op
school gebeurt. Ook het maandelijks ophalen van oud papier levert ﬁnanciële middelen. De O.R leidt
dit in goede banen en wil u ook voor uw inzet in deze bedanken! Voor veel activiteiten ligt het
basisdraaiboek klaar maar het staat de O.R vrij om hier een creatieve invulling aan te geven. Om
goed overzicht te houden in de veelheid aan taken is de O.R formeel georganiseerd met een
voorzitter, een penningmeester en een secretaris. De boekhouding wordt netjes bijgehouden en de
notulen opgetekend. We vergaderen ongeveer 5 keer per jaar, werken de agenda af en praten
intussen ook over het reilen en zeilen van de school. Ook komen via de O.R meningen en ideeën van
ouders terecht bij de schoolleiding. Het is een leuke manier om betrokken te zijn bij de school.

Graag zouden we nieuwe ouderraadsleden willen verwelkomen. Dit wordt als heel verfrissend
ervaren. Daarbij zijn er leden die al langere tijd de kar trekken en dit graag hebben gedaan maar ook
wel weer eens het stokje door willen geven. Mocht u zin hebben om mee te denken en doen als lid,
bij onderstaande ouders kunt u zich opgeven. U bepaalt zelf hoeveel tijd u er aan kwijt wilt zijn, dat is
heel verschillend per lid en alle betrokkenheid wordt gewaardeerd.

Niet alleen als lid kunt u de O.R versterken; er staat bijvoorbeeld een ideeënbus in de gang van de
school om wensen kenbaar te maken en op onderstaand adres ontvangt de O.R ook graag post.
Verder zijn er altijd mensen welkom om hand en span diensten te verrichten tijdens, voor en na de
activiteiten. Of bijvoorbeeld om luizen te pluizen.
Voel u vrij om aan te geven als u iets zou willen doen, het wordt erg gewaardeerd.
Wij hebben er zin in !
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