‘Alleen zijn we sneller, samen komen we verder’
Beste ouders/verzorgers,
Dit is de informatiebrief van de OR (ouderraad) 2015-2016. Hierin vertellen wij u wie we zijn, wat we doen en hoe u ons kunt benaderen.
Tevens vindt u in deze brief het verzoek tot betalen van de ouderbijdrage.
Wat doet de OR?
Als taak ziet de OR ‘het meedenken over zaken die de school aangaan en het behartigen van de belangen van ouders’. Wij treden op als
spreekbuis richting de leerkrachten voor allerlei zaken die zich in en/of rondom de school afspelen. Dat kunnen onderwerpen zijn die u niet
direct wilt of kunt bespreken met een leerkracht, of het betreft kwesties aangaande de gehele school. Nieuwe punten van de ouders zijn
altijd welkom!
De diverse activiteiten die de OR samen met het team regelt zijn:
• Kinderboekenweek - Kleedjesmarkt
• Nationaal schoolontbijt
• Knutselavond Sint
• Sint op school
• Eindejaarsfeest
• Tamboerette
• Eierversierwedstrijd
• Lente-ontbijt
• Koningsdag
• Laatste schooldag
• Culturele activiteit
Naast deelname aan de diverse activiteitencommissies worden de OR leden ingezet op:
• het schenken van koffie, thee en limonade tijdens feestgelegenheden van school
• de inkoop/catering voor de diverse feestgelegenheden
• schrijven van externe (bijv. kranten) school‐ en ouderraad gerelateerde stukken
• coördineren van de maandelijkse schoonmaak
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Communicatie vanuit de OR
Wij stellen u regelmatig op de hoogte via de Oehoe, maar u bent uiteraard ook van harte welkom tijdens onze vergaderingen. Wanneer
deze plaatsvinden kunt u lezen op de site van onze school: www.obsdetamboerijn.nl onder het kopje agenda. Daarnaast hangen we de
uitnodigingen en overige stukken van de vergaderingen op de prikborden naast de beide ingangen van de school. Een aantal keer per jaar
vergaderen we samen met de MR. Verder houden we een financiële jaarvergadering in oktober en een brainstorm (jaar)vergadering in april.
Bespreekt u uw zaken liever één op één of anoniem kunt u contact opnemen met de voorzitter via rapirossi@ziggo.nl of 06-101 95 489
De OR hoort u graag!
Schoonmaakmiddagen, u helpt toch ook?
De OR vindt hygiëne een belangrijk onderdeel van een veilige (school)omgeving. De reguliere schoonmaak vanuit Sopora is tekort om die
garantie te waarborgen. Daarom organiseert de OR extra schoonmaakmiddagen. Een zeer dankbare klus waarbij we uw hulp hard kunnen
gebruiken. U helpt toch ook? De OR zorgt voor een gezellige sfeer en iets lekkers bij de koffie of thee. Houdt u de deuren bij de ingangen
goed in de gaten voor de data.
Ouderparticipatie, vele handen maken licht werk!
Regelmatig doen wij met het organiseren van de diverse activiteiten een beroep op de ouders/opa’s & oma’s. Spreekt u gerust de OR leden
aan als u iets voor ons wilt betekenen. Of houd de Oehoe in de gaten waar we een oproep zullen plaatsen indien nodig.
Ouderbijdrage
De OR is betrokken bij een groot aantal gezellige activiteiten op de Tamboerijn. Denk daarbij aan: de culturele activiteit, schoolreis,
lente-ontbijt, Sinterklaas, Koningsdag activiteiten, de Eindejaarsmaaltijd en de Tamboerette. Dit zijn de “extraatjes” die het voor de kinderen
nog leuker maken om naar school te gaan en van de Tamboerijn iets speciaals maken.
Om al deze extra’s te kunnen garanderen vragen wij aan de ouders ieder schooljaar een bijdrage. Als richtlijn vermelden wij een bedrag
van € 65,00 per kind per jaar. De begroting van de ouderraad is hierop gebaseerd. Deze bijdrage is vrijwillig, maar zonder deze bijdrage zijn
diverse activiteiten niet meer mogelijk.
Het bedrag dient u over te maken op NL29 INGB 0005 4605 01 tnv Ouderraad OBS Tamboerijn te Nieuwveen onder vermelding van “Ouderbijdrage + de naam van uw kind “. Indien u voor meerdere kinderen het geld wilt overmaken graag per kind vermelden.
Graag zien we uw betaling zo spoedig mogelijk tegemoet.
Alvast heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage!
Namens de Ouderraad,
Cinda Raaphorst

