Nieuwsbrief Ouderraad IKC De Piramide
Einde schooljaar 2016-2017
De Ouderraad van IKC De Piramide wenst u een prettige zomervakantie!
Activiteiten Ouderraad (OR) 2016-2017
De Ouderraad wordt gevormd door ouders/verzorgers van leerlingen van onze school. De
OR behartigt de belangen van ouders en is betrokken bij het organiseren en financieren van
activiteiten op school. De ouderbijdrage wordt beheerd door de leden van de Ouderraad.
Daarnaast heeft de Ouderraad een adviserende rol richting de Medezeggenschapsraad (MR).
Traditiegetrouw werd er ook dit schooljaar door de OR-leden geholpen bij activiteiten, zoals:
-

Dag v/d Leerkracht
Sinterklaasfeest
Kerst
Koningsspelen
Voorleesontbijt

-

Zomerfeest
Schoolreis
Avondvierdaagse
Afscheid groep 8
Sportactiviteiten

Deze activiteiten hebben kunnen plaatsvinden dankzij uw financiële ondersteuning. Wij zijn
met een relatief klein bedrag van alle ouders/verzorgers tot veel in staat! Wij delen graag
mede dat de ouderbijdrage volgend schooljaar ongewijzigd blijft. Wij hopen dat het ook in
het nieuwe schooljaar weer lukt om alle geplande werkgroepen uit te voeren, maar hierbij is
het van groot belang dat alle ouders de ouderbijdrage betalen. Gelukkig hebben wij ook dit
jaar veel hulp gekregen van sponsors en (hulp-)ouders. Daar zijn wij als Ouderraad en
IKC De Piramide heel blij mee. Op deze manier kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat
onze kinderen met extra veel plezier naar school gaan. Fijn dat we deze leuke activiteiten met
elkaar hebben kunnen organiseren.
Volgende OR-vergadering
De eerste vergadering van de Ouderraad in het nieuwe schooljaar zal plaatsvinden op vrijdag
15 september 2017 in het IKC. Voor meer informatie over onze school en de Ouderraad
verwijzen wij graag naar de website: www.ikcdepiramide.nl/overlegorganen/or. Hier kunt u
nalezen wat de Ouderraad nu eigenlijk doet en wie er plaats hebben genomen in de
Ouderraad. U kunt natuurlijk ook gerust onze OR-leden aanspreken op het schoolplein!
Vacature
Er is op dit moment geen openstaande vacature, maar ben jij zo iemand die veel plezier heeft
in het organiseren van activiteiten voor kinderen? Vind je het ook leuk om in team-verband te
helpen? Neem dan toch echt even contact met ons op! Wij kunnen altijd hulp van ouders
gebruiken bij de vele activiteiten. Ons e-mailadres is: or-depiramide@hotmail.com.
Wij wensen iedereen alvast een prettige zomervakantie!
Mede namens Ouderraad IKC De Piramide,
onderteken ik als voorzitter, Heidi Alting

