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Het schooljaar 2019/2020 is een bijzonder jaar geweest. Door de Corona uitbraak zijn activiteiten/
festiviteiten niet doorgegaan.
Van deze activiteiten is het budget naar dit schooljaar 2020/2021 verplaatst. Dit betekent dat de
combinatie bijdrage voor de ouders die vorig schooljaar 2019/2020 wel volledig hebben betaald minder
hoeven bij te dragen.
Belangrijk om te weten is dat vorig jaar het percentage betalende ouders 69% bedroeg.
Wij van de OR zullen blijven benadrukken hoe cruciaal het is dat de ouderbijdrage betaald wordt, zodat
wij de jaarlijkse activiteiten kunnen voortzetten. Het zou jammer zijn als de kinderen hiervan de dupe
worden en dit zien wij liever niet gebeuren.
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ACTIVITEITEN EN PROJECTEN
De ouderraad zet zich in voor en tijdens diverse activiteiten en projecten binnen de school:

Sinterklaas
Gedurende de feestelijke periode zorgt de ouderraad voor:
 Schoencadeautjes (inkopen, inpakken en in alle schoenen stoppen)
 Cadeautjes onderbouw/ middenbouw (inkopen, inpakken en verdelen in zakken zodat
Sinterklaas deze tijdens de viering in de klassen kan uitdelen)
 Krijgen de bovenbouw leerlingen geld om zelf een cadeautje voor in de surprise te kopen
 Strooigoed tijdens viering
 Versiering van de school en het verzorgen van de kerstbomen voor elke groep.
Kerst
De rol van de ouderraad tijdens de kerstviering is het helpen bij het organiseren van de activiteiten op
het schoolplein of gymzaal en het verzorgen van koffie, thee, warme chocomel en wat lekkers. De
ochtend na de viering gaan we de klassen langs om alle kinderen een stuk kerstbrood te brengen,
waarmee we proberen een bijdrage te leveren aan een feestelijke afsluiting van de laatste schooldag
van het jaar.
Carnaval
De rol van de ouderraad tijdens carnaval is beperkt. Door het verzorgen van een traktatie proberen we
de feestelijkheden nog net iets leuker te maken.
Laetare feest
Dit wordt een dagdeel gevierd vol leuke activiteiten. Er is naast een financiële bijdrage, door leden van
de ouderraad meegedacht en gewerkt aan de verschillende activiteiten die door het Team van de
Laetare wordt georganiseerd.
Paasontbijt
De ouderraad draagt voornamelijk financieel bij aan het feestelijke ontbijt in de klas.
Kampen
De OR beheert het kampgeld en het Team van Laetare organiseert de kampen.
Onderbouw
een dagje uit
Tussenbouw/Middenbouw
verblijven 1 dag en 1 nacht op de kamp locatie
Bovenbouw
verblijven 2 dagen en 2 nachten op de kamp locatie

LID WORDEN VAN DE OR
Mede door de inzet van hulpouders, tijdens en in de aanloop naar de diverse activiteiten, kunnen deze
worden gerealiseerd. Actieve ouders zijn er nooit genoeg en degenen die er zijn worden zeer
gewaardeerd. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Mocht u een ouderraad vergadering willen
bijwonen, geef dit dan te kennen bij een lid van de OR of bij een leerkracht.

Wij van de ouderraad kijken uit naar een mooi jaar waarin alle activiteiten kunnen plaatsvinden.
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