DE OUDERRAAD
Wat houdt de Ouder Raad in?
Onze school heeft een
medezeggenschapsraad (MR) en een
Ouderraad (OR).

Activiteiten
Pasen
Met Pasen verzorgen (en betalen) wij
een heerlijke paaslunch op school. Ook
helpen wij bij de spelletjes

De MR adviseert vooral over financiële-,
beleidsmatige-, kwalitatieve zaken
binnen school.
Wat de OR allemaal doet lees je hier!

In het kort
De ouderraad is er voor de kinderen. Zij
staan voorop!
De school organiseert het hele jaar door,
samen met de ouderraad, activiteiten
voor de kinderen.
Daarnaast coördineren wij het ophalen
van het oud papier …. en nog veel meer!

Activiteiten
Open dag
Elk jaar in maart vindt er een open dag
plaats. Op deze dag kunnen kinderen die
binnenkort 4 jaar worden en naar de
basisschool mogen, samen met hun
ouders de sfeer op onze school komen
proeven.
Samen met de juffen en meesters
vangen wij de ouders en kinderen op en
ondersteunen we daar waar mogelijk het
team. Denk dan aan het verzorgen van
koffie, het geven van informatie en het
zorgen voor een kleine attentie in het
informatiepakket dat het kind ontvangt.

De zoektocht naar het “gouden” ei…..

Sinterklaas
Ieder jaar brengt de Sint onze school een
bezoekje met zijn Pieten. Wat we precies
doen, dat is een geheim tussen ons en
de Sint…..
Wij helpen om er een hele gezellige dag
van te maken en helpen de Sint ook
financieel een handje met de cadeautjes.
Schoolfoto’s
Ieder voorjaar worden er mooie foto’s
van de kinderen en de klas gemaakt. Wij
ondersteunen deze dag de fotografen en
zorgen er samen met hen voor dat jouw
kind op zijn/haar mooist op de foto staat.

Emailadres
or.obsdezwaluw@opohvt.nl
Voor al jouw vragen en opmerkingen.

Activiteiten
Kerst
Wat is er nou mooier dan met kerst in je
mooiste kleren op school een kerstdiner
te hebben met je klasgenootjes.
En hoe gaaf is het als de school dan is
versierd met allemaal lampjes en
honderden kerstballen, de OR regelt het
en we zorgen ervoor dat de ouders
kunnen genieten van een warm drankje
bij de kerstviering.

Oud papier
Iedere derde zaterdag van de maand
halen we oud papier op in (een deel van)
Markelo. Dit doen we met zo’n 25 ouders
per keer. Er zijn 5 of 6 ouders die met
hun auto, trekker of busje meerijden.
Alle andere ouders lopen mee om het
papier in te laden.
De ouderraad maakt jaarlijks een
indeling waarbij je 2 tot 3 keer wordt
ingedeeld. Deze indeling ontvang je aan
het begin van ieder schooljaar, zodat je
op tijd weet wanneer je wordt verwacht.
Mocht je niet kunnen, ruil dan met een
andere ouder.
We beginnen om 9.00 uur en zijn
meestal rond 12.00 uur klaar.
Uiteraard zorgen wij voor een kopje
koffie tussendoor en na afloop een lekker
warm broodje.

Financieel
Nu zul je je afvragen: waar doen ze dat
toch van?
Inkomsten
Onze inkomsten bestaan uit de jaarlijkse
(vrijwillige) ouderbijdrage en –vooral- uit
de opbrengst van het oud papier.
Hiermee halen we gemiddeld € 1.250 per
kwartaal op.
Met dit geld kunnen we ontzettend veel
leuke dingen doen voor en met jouw
kind!
Uitgaven
Met het geld dat we ontvangen proberen
we zo veel mogelijk leuke dingen voor de
kinderen te doen zodat zij een leuke en
leerzame tijd op school hebben.
Naast de diverse activiteiten waar wij
een financiële bijdrage aan leveren, mag
de school ieder jaar, op kosten van de
ouderraad, voor €1.500,00 aan
buitenspeel-materiaal uitzoeken.
Er worden door school
investeringsaanvragen gedaan voor
bijvoorbeeld lesmateriaal, een digibord,
een programma tegen pesten (In je Sas)
en materialen voor in het Lab en
de X-wall. Wij beoordelen deze
aanvragen en bij akkoord betaalt de OR
deze investering of een bijdrage hieraan.

Kinderen leren bewegend met
de X-wall.

Verder dragen wij bij aan de busreizen
naar Ameland (schoolreis groep 8) en de
excursie naar Kamp Westerbork.

Samenstelling

Gezocht: vervoerders!

De ouderraad bestaat uiteraard vooral uit
ouders van leerlingen, maar ook uit
enkele leerkrachten van onze school.

We zijn op zoek naar mensen die willen
meerijden bij het ophalen van het oud
papier.
Dus heb jij een auto of trekker met
aanhanger of een auto met trekhaak of
een aanhanger die je ter beschikking wilt
stellen, laat het ons dan weten op
oudpapierobsdezwaluw@hotmail.com.

Op dit moment zijn dat:
Mark Bonke (voorzitter)
Irene Winterman (secretaris)
Annet Pullen (penningmeester)
Samantha Schreibeld (penningmeester)
Bas Bakhuis (oud-papier)
Ora Kok (pr-commissie)
Evelyn Eertink (pr-commissie)
Arjan Völkers
Sharon Smit
Manon Ebbekink
Annemarie Krijgsman
Chantal Reilink
Daniëlle de Roo
Salena Bargeman
Juf Carli Bergman
Juf Lieke Groot Ulen
Juf Josien Raams
Meester Arjen Sligman

Meer informatie
We hopen je in deze krant wat meer
informatie te hebben gegeven over wat
de ouderraad doet. Mocht je na het lezen
hiervan nog vragen of opmerkingen
hebben, dan vernemen we dat graag.
Spreek ons aan of stuur een e-mail naar
or.obsdezwaluw@opohvt.nl.

Veiligheidshesjes
Alle kinderen ontvangen van de
ouderraad een oranje veiligheidshesje
met het logo van onze school erop. Deze
hesjes ontvangt u in bruikleen en zijn dus
geen eigendom! Twee keer per jaar is er
de mogelijkheid om het hesje om te
wisselen voor een groter exemplaar.
Hesje kwijt? Tegen betaling van € 4,00
ontvang je een nieuw hesje. Hiervoor kun
je contact opnemen met de ouderraad.

Deze informatieve krant is gemaakt
door de ouderraad van OBS De
Zwaluw te Markelo.
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Samen voor “onze” kinderen
Jouw hulp is hard nodig.
Of het nu gaat om toekomstige nieuwe
leden voor de ouderraad, het helpen bij
activiteiten, het betalen van de jaarlijkse
bijdrage of het ophalen van het oud
papier……
We kunnen het niet zonder hulp!
Mogen we op jou rekenen?

