
OUDERRAAD
JAAROVERZICHT

Deze activiteiten organiseerde 
de ouderraad in het schooljaar 2021-2022!

SCHOOLFOTOGRAAF 
De ouderraad (OR) zorgt ervoor dat uw kinderen ieder jaar
door een professionele fotograaf op de foto worden gezet! Dit
jaar weer met broertjes- en zusjesfoto's op de Oeralstraat.

KONINGSSPELEN
De kinderen hebben een sportieve dag gehad van
Beweegteam Woerden. De OR zorgde voor wat lekkers! 

KERSTVIERING OP SCHOOL
De geplande kerstwandeling ging niet door ivm corona-
maatregelen. We konden wel genieten van een kerstfilm van de
groepen 8. De ouderraad zorgde voor een lekkere traktatie. 

SINTERKLAASFEEST
Sinterklaas logeerde dit jaar in de Margrietschool, zo was hij
extra vroeg om alle kinderen kadootjes te geven. De kinderen
mochten langskomen bij de Sint en toonden hun kunstjes!

VERKEERSEXAMEN
Dit jaar deed groep 7 hun verkeersexamen. De OR
organiseerde deze dag en regelde de hulpouders.
Iedereen is geslaagd! 

TEAM VERJAARDAG
Dit jaar groot feest met het thema 'Woerden 650 jaar'. We deden
spelletjes, speurtochten en de OR regelde de kado's voor de
teamleden en weer wat lekkers en gezonds voor de kinderen.   

KLEUTERFEEST
Dit jaar hebben de kleuters het feest gevierd in de
Pretfabriek! De ouders bakten lekkere pannenkoeken voor
alle kleuters! 

PASEN IN DE KERK 
We hebben Pasen weer in de kerk kunnen vieren. Het
paasverhaal werd gebracht als verhaal met liedjes van de
verschillende groepen. De ouderraad verzorgde een
lekkere paaslunch. 

1 OKT

3 DEC

17 DEC

18 MRT

13 APR

22 APR

20 MEI

25 MEI



OUD PAPIER INZAMELING 
Samen met de Regenboogschool zamelen we oud papier in. 
We hebben van de opbrengst nieuwe schoolboeken betaald en
bijgelegd vanuit de OR-kas. 

AFSCHEID GROEP 8
De musical voor opa's, oma's, bekenden en ouders! Dit jaar
3 groepen dus 6 bijeenkomsten. De OR regelde hapjes en
drankjes en een afscheidskado. Op de laatste dag was er
een buikschuifbaan!

DOORLOPENDE ACTIVITEITEN VAN DE OR 

Dit schooljaar nemen we afscheid van Diane, Suzanne en Susan. Iedereen enorm bedankt
voor jullie inzet! Ben is als vliegende keep beschikbaar ivm verhuisplannen. Hij doet wel mee
met de Sinterklaascommissie!  

Heeft u nog vragen, wilt u in contact komen of ook lid worden van de ouderraad? 
Neem contact met ons op via or.margriet@spco.nl 

Hartelijke groeten, 
René, Marianne, Erwin, Marjolein, Jeltje, Lieke, Josje, Marien, Fenke, Ben, Diane, Susan,
Suzanne en evenementencoördinator Inge Hoiting.  

GROEPSOUDERS
De OR zorgt er voor dat er voldoende groepsouders zijn
die op hun beurt onmisbaar zijn voor de juffen en meesters.
Iedereen enorm bedankt voor afgelopen schooljaar!

LIEF EN LEED 
Afscheid, jubilea of geboortes. Allemaal mooie mijlpalen
waar de OR namens alle ouders een kadootje aanbiedt aan
de docent of teamlid.

FINANCIEEL OVERZICHT
We geven het geld van de vrijwillige ouderbijdrage uit aan bovenstaande activiteiten. Daarnaast
hebben we geïnvesteerd in nieuwe landkaarten van Nederland, Europa en de wereld voor de
bovenbouw. Ook hebben we geld uitgegeven aan duurzame versieringen voor beide gebouwen
in verschillende thema's. De ouderraad betaalt ook een gedeelte van de inzet van Kuvo voor
kunst- en cultuureducatie. 
In onderstaand overzicht ziet u hoe we de vrijwillige ouderbijdrage van €28,- per leerling hebben
besteed. We hebben een klein deel (€ 3,69 per leerling) van onze reserve gebruikt om alles te
kunnen betalen. Voor het schoolreisje betalen we een klein deel uit de ouderraadkas en een
groter deel per leerling van groep 3 t/m 7 die u apart heeft betaald. 

TOT SLOT

€28,- 
+ € 3,69

PER
LEERLING

 

SCHOOLREIS 
Eindelijk weer op schoolreis! Met groep 3 tot en met 7 in de
bus naar Drievliet! De OR organiseerde de reis, de
begeleiding en de ijsjes!

1 JULI

27 JUNI 
- 

5 JULI

https://www.margrietschoolwoerden.nl/informatie/ouderraad/

