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Welke werkgroepen zijn er:
•

•

•

•

•

•

Sinterklaas.
De werkgroep regelt alles rondom het bezoek van Sinterklaas aan school.
De werkgroep bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten.
De tijdsperiode is oktober (eerste bespreking) tot december. De datum dat Sinterklaas op
school komt staat op de kalender.
Kerstviering.
De werkgroep regelt de invulling van de kerstviering. De werkgroep bestaat uit 2 ouders en 2
leerkrachten.
De tijdsperiode is november/december. De datum van de kerstviering staat op de kalender.
Pasen.
De werkgroep regelt het paaseieren zoeken in het Krikkelbos voor de groepen 1 t/m 4 en
regelt tevens dat er voor de groepen 5 t/m 8 ook een traktatie is. De werkgroep bestaat uit 2
ouders en 1 leerkracht. De tijdsperiode is maart/april. De dag zelf dat de paaseieren gezocht
worden staat op de kalender.
Goeden doelen actie.
Deze wordt tijdens de even jaren gehouden in de vorm van een sponsorloop waarvan de
opbrengst gaat naar een goed doel gekozen door de leerlingenraad van school. Het oneven
jaar wordt er een kraampjesmarkt/kleedjesmarkt gehouden en is de opbrengst voor de
kinderen van school. Samen met de kinderen wordt gekeken waaraan de opbrengst besteedt
gaat worden.
Dit jaar is er de kraampjesmarkt. De werkgroep bekijkt hoe hier invulling aan gegeven gaat
worden. De werkgroep bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten. De tijdsperiode is april/mei.
De datum van de sponsorloop staat op de kalender.
Schoolreis.
In de even jaren gaat groep 1 t/m 6 naar een gezamenlijke activiteit. In de oneven jaren gaan
de combigroepen 1/2, 3/4, 5/6 apart van elkaar op schoolreis. De groep 7/8 gaat op kamp
waardoor zij niet deelnemen aan de schoolreis. De werkgroep bestaat uit 3 ouders (bij
voorkeur uit elke combinatieklas 1 ouder) en 1 leerkracht. De tijdsperiode is vanaf januari
(eerste bespreking) t/m juni. De datum van de schoolreis staat op de kalender.
Bag2School: Dit is een kledinginzamelingsactie georganiseerd voor en door school. Dit
betekend dat er niet buiten school geadverteerd mag worden om kleding te vragen, dit om
andere kledingacties niet in de weg te staan. De data (twee maal per jaar rond december en
mei) worden jaarlijks vast gesteld door de werkgroep die bestaat uit 1 ouder. Deze data
worden door de directie op de website bekend gemaakt. De opbrengst wordt in overleg met
de werkgroep en OR besteed aan een doel binnen school.

Werkzaamheden die OR regelt (geen werkgroep voor):
•

In het begin van het schooljaar worden alle werkgroepen en de data van de diverse activiteiten
door de ouderraad en leerkrachten ingevuld. Dit wordt vast gelegd in een jaarplanning. De
ouder(s) van de werkgroep, neemt contact op met de leerkracht(en) van de werkgroep.

•

•
•
•
•

Schoolfotograaf: de OR regelt een fotograaf welke in het begin van het schooljaar individuele
en groepsfoto’s maakt van de kinderen. De ochtend/dag dat de fotograaf er is, zorgt de OR dat
er minstens 1 ouder bij aanwezig is om te ondersteunen. Zie verder het draaiboek van
Schoolfotograaf.
Dag van de leerkracht: de OR zorgt op een ludieke (en kosteloze) manier voor aandacht voor
de leerkrachten op deze dag.
Kinderboekenweek: regelt school/bibliotheek met eventueel hulp van de OR.
Algemene ouderavond: de OR kan eventueel een thema aandragen, de invulling van de avond
wordt verder geregeld door school.
Kamp/musical groep 7-8: Ieder jaar gaat de combigroep 7-8 gezamenlijk op kamp. Er wordt
een werkgroep samengesteld met ouders uit beide groepen. Kosten hiervan worden betaald
uit een eenmalige extra eigen bijdrage. De kosten voor de musical betaald school. Vanuit de
OR vindt er voor beide activiteiten een bijdrage per kind plaats.

