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24 april t/m 5 mei 

Tulpvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

De Ouderraad  

Schoolreisjes, avondvierdaagse, schoolfoto’s, carnaval, school-

kampen, Kerst, Pasen, Sinterklaas… Het zijn de feesten en activi-
teiten die school extra leuk maken voor onze kinderen. Deze acti-

viteiten kunnen we organiseren dankzij de jaarlijkse contributie 
die u als ouder/verzorger betaalt voor de Oudervereniging. Naast 

deze inkomsten, waarmee de Ouderraad (geheel of gedeeltelijk) 
activiteiten kan bekostigen, zijn ouders nodig die helpen om alle 

activiteiten te organiseren. Dit doet de Ouderraad, als organise-
rend comité van de Oudervereniging, in samenwerking met team-

leden van school.  

De OR wil de samenwerking tussen ouders, leerkrachten, school-

commissies, de leerlingen en overige betrokkenen bij 
school bevorderen. Alle ouders ontvangen bij inschrijving van hun 

zoon/dochter een inschrijfformulier voor deze vereniging. 

De OR vergadert minstens acht keer per jaar. Hierbij is vertegen-

woordiging vanuit de school aanwezig. 

In oktober/november wordt de jaarlijkse Algemene Leden Verga-

dering gehouden, waarbij alle ouders als leden van de vereniging 
natuurlijk van harte welkom zijn. Tijdens deze vergadering wordt 

onder meer de hoogte van de contributie voor het volgende 
schooljaar vastgesteld. 

 

Wat voor u? 

De Ouderraad bestaat uit ouders die het leuk vinden om geza-
menlijk mooie activiteiten en feesten te organiseren voor de kin-

deren. Uiteraard kunnen we dat alleen doen door de inzet van en-
thousiaste leden.  

Ook voor het komende schooljaar zoeken we nieuwe leden voor 
de Ouderraad.  

Wat kost het aan tijd om Ouderraad-lid te zijn? Ongeveer 8 keer 
per jaar overleggen we. Je hebt verder vrije keus in welke geplan-

de activiteit je tijd gaat steken. Afhankelijk van de activiteit, dien 
je rekening te houden met een 1 tot enkele dagdelen aan tijd.  

Ben je al enthousiast of wil je meer weten, stuur een mail naar 
or@kbsdezonnewende.nl.  
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Koningsspelen 2017 
 

Vandaag werd er weer flink gesport al liet het weer te wensen 
over, het was een OKIDO dag!  
 

De O staat voor Ontbijten 
Wat een enthousiasme tijdens de warming up van de Okido 
dans. Iedereen lekker los en wakker. Tijd voor het ontbijtje...dat 

ging er wel in. Lekker Smullen  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
De K staat voor Koningsspelen 
Tijd om te sporten en wat hadden weer een activiteiten: de 

groepen 3, 4, 5 en 6 mochten de sportieve uitdagingen aangaan 
bij Decathlon. De groep 1 en 2 mochten spelen, klimmen en 
klauteren op school. De stormbaan was natuurlijk favoriet!  

 
De I voor invalkrachten  
Vandaag hebben we hulp gekregen van een groep stagiaires van 

het Deltion College en van vele hulpouders, dank hiervoor. Zon-
der deze hulp lukt het school en ouderraad niet om zo'n dag te 
organiseren.  
 

Wij als ouderraad kunnen ook op andere momenten extra hand-
jes gebruiken, mocht je interesse hebben om af en toe de ouder-
raad te helpen, meldt je aan voor de flex-pool. Je kan dan per 

oproep zelf bepalen of je wilt helpen of niet.  
 
De D voor Dans  

Voor de groep 6/7, 7 en 8 hebben we workshops georganiseerd, 
zo werd er gedanst, gevolleybald en gevoetbald. Ook waren er 
uitdagende spel attributen  waarbij niet iedereen het droog 

hield   
 
De O voor ouderraad  

Wat heeft de ouderraad met koningspelen te maken?  
De ouderraad heeft meegedacht met de leraren over de invulling 
van het programma van Koningspelen. Daarnaast zijn de ontbijt-

pakketten opgehaald door de ouderraad bij de Jumbo, op de dag 
zelf ben je ondersteunend aan de leerkrachten, instructies aan 
hulpouders en stagiaires. Opbouwen van de spellen en dat het 
eten en drinken klaar staat voor de pauzes. Kortom een gevari-

eerd pakket van taken.   
 
Wat ons betreft was het een sportieve dag.  
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Vorige week bent u al per mail geïnformeerd over de schoolreis-

jes. 
Nog even op een rijtje: 
  

Groep 1-2 gaat op donderdag 18 mei naar het Land van Jan 
Klaassen in Braamt.  
Groep 3 gaat naar de Julianatoren op donderdag 18 mei. 

Groep 4 gaat op maandag 15 mei naar Park Tivoli in Berg en 
Dal.  
Groep 5 gaat op maandag 15 mei naar Burgers Zoo in Arnhem.  
Groep 6 gaat op donderdag 18 mei naar Avonturenpark Hellen-

doorn.  
 
 

Loop je ook mee? 

Van maandag 19 juni t/m donderdag 22 juni is de avondvier-

daagse van Apeldoorn. 

We rekenen weer op een hoge opkomst, dus schrijf je snel in! 

De avondvierdaagse commissie 

 


