Nieuwsbrief Ouderraad IKC De Piramide
Aanvang schooljaar 2017-2018
De Ouderraad (OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders/verzorgers die de school en de
leerlingen een warm hart toedraagt en die de school ondersteunt door te helpen bij de
organisatie en uitvoering van diverse activiteiten voor de leerlingen. Dit gaat uiteraard in
nauwe samenwerking met de leerkrachten. De OR wil naast het leren, ook vooral een
ontspannen sfeer voor de leerlingen creëren, zodat de kinderen met veel plezier naar school
gaan. De samenstelling van de OR is met ingang van 21 augustus 2017 als volgt:
Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden

Naam OR-lid
Heidi Alting
Micha Verlaan
Ramona Hansen
Manon Cortjens
Kim Mourits
Natascha Schimmelpenningh
Natascha Schmale

Vergaderingen
De vergaderingen van de OR zullen plaatsvinden bij IKC De Piramide op:
vrijdag 15 september 2017, vrijdag 17 november 2017, vrijdag 19 januari 2018, vrijdag
16 maart 2018, vrijdag 25 mei 2018 en vrijdag 22 juni 2018.
Activiteiten
Naast het verplichte lesprogramma hebben wij het afgelopen schooljaar meerdere leuke en
leerzame activiteiten voor onze leerlingen georganiseerd. Het betreft sportactiviteiten
(inclusief het verzorgen van een hapje en een drankje voor onze leerlingen), maar ook het
Sinterklaasfeest, Kerst, Boekenbal/Disco, Voorleesontbijt, Koningsspelen, Sportdag,
Schoolreisje, Zomerfeest, Musical groep 8 en nog veel meer! Meer informatie hierover kunt u
nalezen in het “Jaarverslag van de Ouderraad 2016-2017”.
Ouderbijdrage 2017-2018
Een nieuw schooljaar biedt ons de mogelijkheid om opnieuw deze activiteiten voor onze
leerlingen te organiseren. Er wordt getracht om de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden,
waardoor ook dit schooljaar de ouderbijdrage ongewijzigd blijft ten opzichte van vorig jaar.
U zal binnenkort (of heeft inmiddels) een verzoek tot betaling van de ouderbijdrage ontvangen.
De OR kan ook geregeld hulp van ouders gebruiken bij een activiteit. Ben jij zo iemand die veel
plezier heeft in het organiseren van activiteiten voor kinderen? Vind je het ook leuk om in
teamverband te helpen? Neem dan 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.
Voor meer informatie over onze school en de OR verwijzen wij u graag naar de website:
www.ikcdepiramide.nl/overlegorganen/or of spreek onze OR-leden gerust aan op het
schoolplein! Wij hebben er veel vertrouwen in om er met dit OR-team weer een feestelijk en
sportief schooljaar van te maken. De OR is klaar voor het nieuwe schooljaar!
Mede namens Ouderraad IKC De Piramide,
onderteken ik als voorzitter, Heidi Alting

