Ouderraad de
Zuiderenk zoekt
nieuwe leden

Veilig in het verkeer

Groen schoolplein

Op school leren de
kinderen hoe ze zich
veilig door het verkeer
kunnen bewegen.

De school heeft een
profiel natuur & techniek.
Wij helpen het team om
de missie en visie te
bereiken. En helpen om
het profiel uit te dragen.

Wij mochten de leuke
borden regelen en
mogen ieder jaar de
fietsen controleren.

Het groene schoolplein
gaat haar laatste fase in.

Wat doet de ouderraad?
Activiteiten organiseren
De ouderraad van de Zuiderenk organiseert
activiteiten op school. Sinterklaas, Kerst, de
sportdag, de laatste schooldag, schoolreisjes, de
musical en het kamp van groep 7/8 zijn
voorbeelden.
Speciale projecten
We zorgen voor budget voor speciale projecten. In
het verleden is zo de panna-kooi geregeld en nu zijn
we bezig met het maken van een groen schoolplein.
Budget voor leermateriaal
Het aanschaﬀen van leermateriaal zoals boeken
voor de bibliotheek of de Lego-leerlijn gaat via de
ouderraad.
Budget regelen
Het budget komt uit de vrijwillige ouderbijdrage en
acties om geld te verdienen zoals de inzameling van
oud papier, oud ijzer en de verkoop van potgrond en
viooltjes.
Of bij speciale projecten, met speciale acties.

Bekentenissen uit
de ouderraad

Sinterklaas

(vertrouwelijk)

Wij weten wie Sinterklaas is en wie de pieten zijn.
We mogen op 5 december de kinderen trakteren op
allerlei
lekkers en
zijn zelf aan
het einde
van de
ochtend
ook
misselijk
van het
snoepgoed.

Kerst

Vacatures
Ben je goed met cijfertjes? Dan zoeken we jou om
het penningmeesterschap over te nemen.
Ben je goed met mensen? Wil je voor ons dan het
oud papier regelen?

Eigenlijk gaat de kerst
alleen maar over
glühwein en
chocolademelk.
Gezellige kaarsjes op
het schoolplein en
kletsen met de ouders.
De hele kerstviering is een excuus om gezellig samen
te kunnen zijn.

Ben je goed met kinderen? We hebben ook nog
ruimte voor algemene leden.
Bel/app Rolf Venekamp, Wilma Boer, Laurens
Prikken, Sandra de Jong, Jolanda IJmker, Anja van
Ruitenbeek, Geeske Persoon of Stephan Faber als je
meer wilt weten.

reageer op 1 van de vacatures
als je alle geheimen wilt weten.

