
OUDERRAAD
JAAROVERZICHT

Deze activiteiten organiseerde 
de ouderraad schooljaar 2020-2021!

CORONA VIRUS
Dit schooljaar hebben we weinig activiteiten met elkaar  kunnen vieren. Veel activiteiten

zijn op een creatieve manier online doorgegaan. 

SCHOOLFOTOGRAAF
De ouderraad (OR) zorgt ervoor dat uw kinderen ieder jaar

door een professionele fotograaf op de foto worden gezet!

Dit jaar zonder broertjes en zusjes ivm corona-maatregelen.

KONINGSSPELEN
De kinderen hebben heerlijk veel buiten gespeeld, maar wel in de

eigen bubbel zonder uitstapjes of ontbijt. De OR heeft extra

buitenspeelgoed gekocht! 

KERSTVIERING ONLINE
De kinderen hebben allemaal meegewerkt aan een kerstverhaal video.

De ouderraad zorgde voor versiering op de Oeralstraat en

schoolwoningen en voor wat lekkers voor alle groepen. 

SINTERKLAASFEEST
Sinterklaas was online aanwezig bij alle klassen op het grote

digibord. De Sint had wel kadootjes geregeld voor alle

kinderen! 

VERKEERSEXAMEN
Dit jaar deden de groepen 7 en 8 hun verkeersexamen. De OR

organiseerde deze dag en regelde de hulpouders. Iedereen is

geslaagd! 

TEAM VERJAARDAG
Dit jaar geen groot feest, maar wel ijsjes voor alle kinderen, een

kadootje voor alle teamleden van de Margrietschool en een percussie

sessie voor alle groepen!   

HET ZIT EROP!
We hebben een klein plein feestje gevierd omdat de verbouwing van

de Alpenstraat erop zit. Alle kinderen kregen een ijsje en alle

ouders/verzorgers kregen een beker met oploskoffie/thee/chocomel. 



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 en het afscheid wordt door het coronavirus ook

anders gevierd. De OR regelt de hapjes en drankjes en geeft

alle groep 8-ers een afscheidskadootje! 

DOORLOPENDE ACTIVITEITEN VAN DE OR 

Dit schooljaar nemen we afscheid van Britta, Heidi, penningmeester Minke en secretaris

Ingrid. Iedereen enorm bedankt voor jullie inzet! Gelukkig verwelkomen we dit jaar Josje,

Marien, penningmeester Erwin en secretaris Marianne! 

Heb je nog vragen of wil je in contact komen met de ouderraad? 

Dat kan via or.margriet@spco.nl 

Hartelijke groeten, 

René, Marianne, Erwin, Diane, Marjolein, Ben, Jeltje, Lieke, Susan, Suzanne, Josje, Marien,

Britta, Heidi, Minke en Ingrid. 

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.

FINANCIËN EN DUURZAME INVESTERINGEN
Elk jaar maken we een begroting voor deze activiteiten en innen we de vrijwillige bijdrage.

Omdat een aantal activiteiten niet of afgeslankt zijn doorgegaan hebben we een aantal

duurzame investeringen gedaan voor alle kinderen. Zo hebben we de tafel van 4, 5 en 6 op de

trap in de Alpenstraat geregeld, geïnvesteerd in nieuwe hesjes voor alle activiteiten, een

schaduwdoek boven de zandbak betaald en meer boeken gekocht dan het oud papier opbracht.

Daarvoor hebben we € 5,- van vorig jaar bijgelegd en € 9,13 uit de reserves van de OR. 

WIJZIGINGEN OUDERRAAD

€27,50 
+ € 14,13

PER
LEERLING

 

SCHOOLREIS EN KLEUTERFEEST
Deze twee activiteiten zijn ook in andere vorm doorgegaan.

springkussens, online museumbezoek, stormbaan en lasergamen in de

gymzaal! De OR verzorgde ook de ijsjes en ander lekkers. 

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

