Ouderbijdrage
Ieder schooljaar wordt per kind een
vrijwillige ouderbijdrage gevraagd.
De bijdrage voor dit schooljaar bedraagt:
Per kind:

€ 27,50

Met de ouderbijdrage worden de
activiteiten op school bekostigd.
U kunt de ouderbijdrage betalen via het
invullen van een machtiging en ervoor
kiezen om in 1 of in 2 termijnen te betalen.
U kunt contant betalen op de Ouder Vertel
Eens Activiteit aan het begin van het
schooljaar.
Een derde mogelijkheid is om het bedrag
zelf naar ons over te maken op
rekeningnummer:NL95RABO0139504036
onder vermelding van de naam van uw kind
en de groep.

Contact
Voor vragen/suggesties kunt u terecht bij de
secretaris per mail:
ouderraad@ontdekking.net
Natuurlijk kunt u ook een van de OR-leden
aanspreken.
OR-LEDEN
Bestuur:
Manon Hooijmaijers
(voorzitter)
Bianca Buinsters
(penningmeester)
Bianca Huigen
(secretaris)
Overige OR leden:
Agnieszka Kaya
Aygul Tasli
Ilse de Bont
Joyce Derksen
Tamara Verhulst

Groep 4a
Groep 7a
Groep 8a

Groep 6b
Groep 3a
Groep 6a
Groep 4a
Groep 5a/1-2b

Tevens willen wij u attent maken op
Stichting Leergeld indien de betaling voor u
financieel moeilijker is.
De ouderraad heeft er veel plezier in om
leuke dingen te bedenken en uit te werken
voor de kinderen. Wij assisteren bij diverse
activiteiten, sint, Kerst, carnaval enz. We
kopen de traktaties tijdens de activiteit, we
versieren de school enz. enz. Als de activiteit
voorbij is en we zien al die blije
kindergezichten geeft ons dat veel
voldoening.

KINDCENTUM
“DE ONTDEKKING”
Kamerlingh Onneslaan 3
Telefoon: 0162-426990
email: info@ontdekking .net

KINDCENTRUM:
“DE ONTDEKKING”

Samen met de
ouderraad het beste
halen uit jezelf……..
en je kind!

Van alles over de
ouderraad

Waarom een ouderraad?
De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die het leuk vindt om gezellige, extra activiteiten te organiseren voor de
kinderen van onze school.
Op dit moment bestaat de ouderraad uit 8
ouders, 1 leerkracht en de directie. 6 maal
per jaar komen we bij elkaar om verschillende activiteiten te bespreken en de taken te
verdelen.
Samen met de leerkrachten worden een
aantal werkgroepen samengesteld, die de
organisatie van een activiteit op zich nemen.
Bij de uitvoering van een activiteit op de dag
zelf is vaak ook de assistentie van de andere
ouders nodig.

De OR heeft géén beslissingsbevoegdheid. De
verantwoordelijkheid voor de schoolactiviteiten ligt bij de directie en het team.
Een andere taak is het beheren van de verkregen geldmiddelen, zoals de ouderbijdrage. In
het financieel jaarverslag, kunt u zien hoe dit
besteed wordt. Het algemeen OR-jaarverslag
wordt in september opgemaakt. Beide verslagen kunt u altijd bij ons opvragen of inzien op
www.ontdekking.net
Activiteiten
De OR (mede-) organiseert activiteiten zoals:
het sinterklaasfeest, Kerstfeest en carnaval, het
schoolreisje, de schoolfotograaf, de paasviering, Uit de Kunstdag, jubilea, eindejaarbedankje voor de leerkrachten en andere eenmalige projecten.
Ook is de OR verantwoordelijk voor de hoofdluiscontrole die in de eerste week na elke vakantie gehouden wordt.

Hulpouders
Bij het organiseren van activiteiten is extra
hulp van u van harte welkom én nodig!
Daarom vragen we via de nieuwsbrief
”Ontdek(t!)” en via de contactouders vaak
om hulpouders.
De contactouders zijn de ouders die de
schakel vormen tussen de leerkracht en de
ouders. Deze ouders benaderen alle ouders/verzorgers van de groep met diverse
vragen van de leerkracht of van de ouderraad bv om auto’s te regelen voor een excursie of uitstapje.
We hopen op veel positieve reacties, want
alleen met uw hulp kunnen we leuke activiteiten voor onze kinderen (blijven) organiseren.

