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De gezichten van de OR 

Esther Vrolijk

Voorzitter

6e jaar  

Rebekka Kruitbosch

Ouder lid (tot dec)

4e jaar

Saskia van der Heide

Penningmeester 

4e jaar 

Chaima Sakim

Ouderlid

1e jaar 

Shanna Deckers

Ouder lid

3e jaar 

Teni Korumi

Leerkracht 

Edwin 

Leerkracht

Ons doel is ouders, leerkrachten en kinderen te verbinden door gezamenlijke activiteiten te 
organiseren en er aan bij te dragen dat de kinderen een bijzonder plezierige tijd op school beleven

Komt hier 
uw gezicht? 

We zijn 
nog op 

zoek naar 
1of 2 
leden



De Ouderraad (OR) is samen met 
leerkrachten betrokken bij de activiteiten
voor alle kinderen op school

Wij beheren het geld/de ouderbijdrage dat door 
jullie als ouders gestort wordt. Voor activiteiten, 
cadeaus, traktaties, versieringen en bijdrages

Het is een gezellige club, die maandelijks bij 
elkaar komt (1e di avond van de maand).  

• Maken van draaiboeken, regelen/ 
bestellen van versieringen en traktaties, 
creatief meedenken bij activiteiten

• Helpen waar mogelijk bij de activiteit en 
evalueren 

• Schrijven berichten voor Social Schools

Wat doen we 





Waar moet je aan denken

Klassenpot
50,- per klas

Boek 
15,- per klas

Sinterklaasviering
Cadeaus 

Pepernoten
Versiering 

Kerstviering 
Versiering 

Samenkomen
Traktaties

Paasviering
Eieren

Paastakken
Versiering  

Suikerfeest 
Lekkernij
Versiering
Aandacht  

Traktatie 
Schoolreis/kamp

Avond 4 daagse 
Organisatie
Indelingen
Medailles

Zomerfeest 
Leuke activiteiten

Traktatie
Sponsoractiviteit

Jullie ouderbijdrage is hiervoor 30 euro per kind en de mogelijkheid is er uiteraard ook om een extra bijdrage te storten.

Divali
Lekkernij
Lichtjes

Aandacht

Herfstmarkt 
Leuke activiteiten

Traktatie
Sponsoractiviteit

Afscheid groep 8 
& afscheidsboek

Bijdrages Oktober December 

April            &            Mei Juni           &                Juli 

Belangrijk:
Als we voldoende inkomsten hebben en 
genoeg ouders zich aanmelden, dan 
kunnen alle geplande activiteiten en 
bijdrages doorgaan.



Herfstmarkt 

Op vrijdag 21 oktober organiseren 
we samen met de school een 
herfstmarkt onder schooltijd. 

Het geld wat wordt opgehaald 
willen we graag besteden aan 
een cadeau, namens ons 
allemaal, voor de nieuwe school. 

In de klassen zijn er knutsels voorbereid 
die op de herfstmarkt verkocht worden. 
Ook kan er wat  lekkers gekocht worden 
en/of een activiteit gedaan worden.

Ook willen we ideeën opdoen voor het 
cadeau, denk bijvoorbeeld aan een 
speeltoestel, interactief leren, een 
kunstwerk. 

Meer informatie volgt nog via Social Schools 

Er zijn vooraf en tijdens de markt bonnen 
aan te schaffen, waarmee je kan betalen. 



• Informatie over de ouderraad 
is te vinden op de website

• Wij communiceren via Socials 
Schools via de leerkrachten 
van school 

Hoe te betalen ?

We gaan over naar een nieuw betaalsysteem, waar 
zowel de schoolreis als de ouderbijdrage geïnd kunnen 
worden. Jullie ontvangen hierover z.s.m. bericht. 

• Op zoek naar nieuwe leden, 
• Voor 1 of alle activiteiten 
• Benader uw leerkracht, of ons op

OR.vleuterweide@spoutrecht

mailto:OR.vleuterweide@spoutrecht


Tot slot 

Laten we er samen een mooi 
jaar van maken en er met 

elkaar voor zorgen dat

✓ Er nieuwe ouderleden 
bijkomen om te 

organiseren en te 
helpen.

✓ De ouderbijdrage voor 
uw kind(eren) wordt 

betaald.

Zodat alle beoogde activiteiten 
en traktaties dit jaar kunnen 

plaatsvinden.


