
De OuderRaad 

De OR organiseert elk jaar met erg veel plezier diverse activiteiten, hieronder staan onze 
activiteiten genoemd met een kort verslag van hoe de activiteit verlopen is. 

Mocht u mee willen helpen met het organiseren van deze activiteiten of heeft u een leuk 
idee voor een activiteit dan horen wij dat graag 

Wij zijn altijd nog op zoek zijn naar nieuwe leden. 

Wat wordt er van je verwacht? 

- Inzet en enthousiasme 

- 1 x per maand vergaderen van 19:30 tot ongeveer 21:00 

- Helpen met en bij de activiteiten zoals: 

Sinterklaas, Kerstviering en de voorjaarsmarkt. 

- Verder coördineer je in ieder geval 1 keer in een schooljaar het “oud papier lopen” 

Dit betekend dat je de ouders een week van te voren belt dat ze op de lijst staan voor 

het lopen van oud papier.  Op de middag/avond zelf zou het fijn zijn als je mee helpt 

en zorgt voor koffie / thee en wat lekkers als bedankje voor de lopers. 

Heb je nog vragen, stel ze gerust of kom eens langs tijdens een vergadering! 

Naast de activiteiten is de OR ook verantwoordelijk voor het innen van het geld voor het 
schoolfonds en de schoolreizen. 

Schoolfonds 

Het bedrag voor het schoolfonds blijft voor het schooljaar 2020/2021 gelijk aan voorgaand 
schooljaar. Het bedrag voor het schoolfonds is €17,50 per leerling. 

U ontvangt net als voorgaande jaren een brief met het verzoek het bedrag aan de OR over te 
maken. 

Schoolreizen 

De bedragen van de schoolreizen gaan met € 5 euro omhoog. Alle activiteiten worden 
duurder en we redden het niet meer met de huidige gelden. 

De bedragen voor de diverse groepen worden: 

· groep 1 en 2 € 25,- per leerling 

· groep 3 en 4 € 30,- per leerling 

· groep 5 en 6 € 45,- per leerling 

· groep 7 en 8 € 75,- per leerling 



Voorjaarsmarkt  

Een van de grootste activiteiten van het schooljaar is ongetwijfeld de Voorjaarsmarkt. Dit 
jaar is deze helaas niet door gegaan vanwege het coronavirus. We hopen dat het volgend 
jaar wel door kan gaan. 

Sinterklaas  

Sinterklaas, wat was het weer een gezellige dag. 
Met dauw in de ochtend stonden de kinderen de goedheilig man en de gezellige pieten op te 
wachten. Wachten duurt lang voor kinderen en al helemaal als het dan om Sinterklaas gaat. 
Want er waren problemen met z’n grote vriend Amerigo. Zou die al weer beter zijn of komt 
hij met Ozosnel. Maar gelukkig Amerigo was met hem mee. 
De gehele dag waren er leuke activiteiten voorbereid zoals knutselen en cakejes versieren.  
De oudere kinderen van 7 en 8 hielpen de kleintjes en op deze wijze hebben de kinderen 
veel zelfstandig kunnen ondernemen. 

Kerst 2019 

De laatste avond voor de kerstvakantie was het weer zover. We gingen gezellig het jaar 
afsluiten met een stamppottenbuffet. Zoals het jaar eerder werd er gegeten in een prachtig 
gedecoreerde zaal. Er was keuze uit stamppot hutspot, rauwe andijvie en boerenkool. Het 
klassieke vlees wat erbij hoort mocht natuurlijk niet ontbreken, rookworst, gehakballen en 
spekjes. Natuurlijk voorzien van een lepel jus om het compleet te maken. Tussen het toetje 
en het diner werd er een kerstverhaal voorgelezen door onze leerlingen. Het buffet werd 
afgesloten met ijs en pudding met slagroom. De kinderen mochten ter plekke net als bij het 
diner zelf kiezen wat ze wilden eten. Door de gezelligheid vloog de tijd om en werd het al 
snel tijd om naar buiten te gaan. Buiten stonden de ouders al te wachten bij de brandende 
vuurkorven, met een beker warme chocolademelk en een koekje naar keuze. De kinderen 
begonnen per groep een ingestudeerde lied te zingen. Je kunt wel zeggen dat het een 
geslaagde avond was, iedereen startte de kerstvakantie met een heerlijk kerstgevoel. 

 

 

 

 

De OR bedankt alle ouders die dit jaar hebben geholpen bij de activiteiten!!!! 



 

  



 

 


