OUDERRAAD
JAAROVERZICHT
Deze activiteiten organiseerde
de ouderraad seizoen 2017-2018!

SCHOOLREISJE
Dit jaar gingen we naar het Archeon en Avifauna.
De ouderraad (OR) regelt het vervoer, de kaartjes, de
begeleiding, het eten en drinken en de bijdrage van ouders
voor het schoolreisje.

SCHOOLFOTOGRAAF
De ouderraad zorgt ervoor dat uw kinderen ieder jaar door
een profesionele fotograaf op de foto worden gezet!

KLEUTERFEEST
Samen met het docententeam organiseert de OR ieder jaar
een leuk feest voor groep 1 en 2, die nog niet op schoolreisje
gaan. Dit jaar was er een gezellig Fiep Feest op school.

SINTERKLAASFEEST
Dit is altijd een drukke periode, toch lukt het de OR altijd om
Sinterklaas op school op bezoek te krijgen en helpt de OR
de pieten met het inpakken van alle schoen- en 5 december
kadootjes.

KERSTVIERING
Deze keer op school, met een voorstelling in de klas. De
ouders en kinderen kregen wat lekkers en wat te drinken van
de ouderraad. De kinderen knutselden kerstwensen voor
Stichting Present.

PAASVIERING
Een prachtige musical waar het docententeam hard aan
gewerkt heeft. De OR organiseerde mee en zorgde voor de
ei-kaarsen en de matzes en paaseitjes op de donderdag
voor Pasen.

KONINGSSPELEN
Ontbijt regelen voor alle kinderen! Deze dag deden we veel
leuke spellen en de OR coördineerde de ouders bij de
begeleiding van deze spelletjes.

MEESTERS- EN JUFFENDAG
Op deze dag vieren alle meesters en juffen hun verjaardag!
De OR coördineert deze dag, met vossenjacht, kado's en
veel lekkers voor iedereen! Dit jaar een Piraten thema!

VERKEERSEXAMEN GR 7
De OR zorgt ervoor dat er voldoende ouders zijn om te
posten en zorgt voor een veilige route en de planning en
vertrektijden. Dit jaar is iedereen weer geslaagd!

AFSCHEIDSAVONDEN GR 8
De ouderraad is aanwezig op de afscheidsmusicals van
groep 8 en verzorgt de drankjes en de hapjes om er een
gezellige avond van te maken!

DOORLOPENDE ACTIVITEITEN VAN DE OR
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 seizoen!

T-SHIRTS EN LUIZENCAPES
De OR verzorgt de uitgifte van luizencapes en regelde dit
jaar de t-shirts die we allemaal bij de avondvierdaagse
hebben kunnen dragen.

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

OUD PAPIER INZAMELING
Samen met de Regenboogschool regelt de OR met
enthousiaste ouders de inzameling van oud papier. Dit jaar
een opbrengst van ruim

€ 1400,- voor de schoolbibliotheek!

HOE BETALEN WE DIT?
Elk jaar innen we de vrijwillige bijdrage voor al deze activiteiten. Het is erg belangrijk dat alle
ouders deze bijdrage betalen. We willen iedereen mee laten doen aan de activiteiten.
Wanneer je niet betaalt, betalen anderen dus mee voor jouw kind.
Lukt dit echt niet? Neem dan contact met ons op, dan zoeken we samen een oplossing.
Hieronder een beeld van de verdeling:

€27,PER
LEERLING

WIL JIJ OOK BIJ DE OUDERRAAD?
Ben je enthousiast geworden van alle leuke activiteiten die we organiseren?
We zijn nog op zoek naar nieuwe leden! Meld je aan via or.margriet@spco.nl

Hartelijke groeten,
René, Ingrid, Mariëlle, Ben, Lieke, Sandra, Suzanne,
Esther, Mariëtte, Diane, Marjolein, Marieke, en Jessica.

