Boerdonk, september 2017

Geachte ouders/verzorgers,

Bijgaand vindt u de informatie van de oudervereniging(OV) van Basisschool St.
Nicolaas met betrekking tot het schooljaar 2017-2018. Wij willen met deze informatie
de ouders laten weten wat de oudervereniging doet.
De oudervereniging is opgericht op 16 april 1997. Op 19 mei 2011 is de
oudervereniging officieel opgericht middels een notariële akte. De vereniging mag
bestaan uit max. 13 leden incl. het dagelijks bestuur. Dit zijn allemaal ouders van de
schoolkinderen. De oudervereniging vergadert ongeveer 5 tot 6 keer per schooljaar.
Om het contact met het team van school zo optimaal mogelijk te laten verlopen
wordt Gaby Kuijpers namens het team van school bij de oudervereniging betrokken.
Heeft u vragen omtrent deze informatie dan kunt u altijd terecht bij een van de
bestuursleden van de oudervereniging.

Bestuursleden:
Claudia Kanters
Sandra van Kol
Yvette Slijpen

voorzitter
secretaris
penningmeester
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Doel
Het doel van de oudervereniging is het meehelpen met de organisatie van diverse
activiteiten, zoals Sinterklaas, een Kerstviering, Carnaval, een speurtocht, het
schoolontbijt, het vervoer van leerlingen en het versieren van de school. Voor de
verschillende activiteiten hebben we commissies, die samen met helpende ouders het
een en ander regelen.

Acties
Om een extraatje centje te hebben bij de oudervereniging houden we enkele acties.
Zo hebben we o.a. de actie Jantje Beton, actie Kledinginzameling samen met
Vrouwen van Nu en de actie Cartridges.

Sinterklaas
Samen met het team van school zorgt de oudervereniging ervoor dat de kinderen
van groep 1 t/m 4 worden bezocht door Sinterklaas. Ook worden de kinderen van de
bovenbouw niet vergeten. Verder is het streven, dat elk jaar de groepen 3 en 4 het
Kasteel van Sinterklaas in Helmond gaan bezoeken.

Kerst
Met de kinderen wordt Kerst gevierd of op school of rondom de school of in Den
Hazenpot. U krijgt t.z.t. bericht hoe deze dag of avond wordt ingevuld.

Carnaval
Carnaval wordt gevierd samen met de Stichting Organisatie Boeringse Carnaval
(SOBC) en “CV de Zandhazen”.

Nationaal Schoolontbijt
In gemeenschapshuis D’n Hazenpot wordt voor de kinderen het Nationaal
Schoolontbijt verzorgd. De oudervereniging zorgt voor het ophalen van de
producten bij de aangesloten supermarkt.

Schoolreisje
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Elk jaar is er voor de kinderen een uitstapje. Dat kan een uitstapje met de groep zijn,
maar dat kan ook een uitstapje met de hele school zijn.

Koningsspelen
In het nieuwe schooljaar doet de school weer mee met de
Koningsspelen. Deze zullen gehouden worden op vrijdag 20 april
2017. Voorafgaand aan de Koningsspelen wordt het
Koningsontbijt geserveerd door de oudervereniging.

Speurtocht
Dit jaar kiest de school weer voor om een speurtocht aan het einde van het schooljaar
te organiseren. De weersvoorspellingen zijn dan meestal iets gunstiger. Tijdens deze
tocht worden er leuke spellen gedaan, meestal in een bepaald thema.

Versieringen
Regelmatig wordt door enkele ouders de school versierd. De ene keer in het op dat
moment actueel zijnde thema, de andere keer gewoon een leuke versiering. Tijdens
de zomervakantie worden de ramen bijvoorbeeld beschilderd met zon, zee en strand.

Zoals je kunt lezen organiseert de oudervereniging samen met het team van school
diverse leuke activiteiten voor onze kinderen. Wij doen dit met heel veel plezier.
Over al deze activiteiten krijgt u in de loop van het schooljaar bericht.

Klassenouders
Diverse leden van de oudervereniging zijn klassenouders van de diverse groepen.
Deze klassenouders zorgen middels een mailtje naar de ouders dat er vervoer wordt
geregeld voor diverse schoolse uitjes. Ook zorgen zij ervoor dat de leerkrachten een
klein kadootje krijgen tijdens de viering van hun verjaardagen. Hiervoor vragen we
€ 0,50 per leerkracht. Deze is inbegrepen bij de vrijwillige ouderbijdrage.
Voor het schooljaar 2017-2018 zijn de volgende ouders klassenouders:
Groep 1/2/3 Yvette Slijpen / Sandra van Kol
Groep 4/5/6 Claudia Kanters / Petra Claasse
Groep 7/8 Judith van den Elzen / Evelien van der Heijden
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U zult van deze ouders regelmatig een mailtje ontvangen met het verzoek om te
rijden voor schoolse activiteiten. Wij willen u vragen om altijd op de mailtjes te
reageren. Wij proberen u tijdig op de hoogte te brengen wanneer er vervoer geregeld
moet worden en het zou dan ook prettig zijn als men positief reageert, zodat we
zoveel mogelijk om beurten ouders kunnen laten rijden. En natuurlijk ook zodat
onze kinderen leuke en leerzame uitjes kunnen blijven maken.

Peuteropvang
Op verzoek van ouders zorgt de oudervereniging bij enkele vieringen voor
kinderopvang voor nog niet schoolgaande kinderen. Wij kunnen de ruimte van de
peuterspeelzaal of van groep 1/2/3 hiervoor gebruiken. De kosten hiervoor zijn
€ 1,50 per kind.
Om te weten hoeveel kinderen wij kunnen verwachten, zodat er voldoende
begeleiding geregeld kan worden, is opgave verplicht. Dit kunt u van te voren
invullen op een lijst die bij de ingang van de school wordt opgehangen.

Actie cartridges
Omdat onze school een relatief kleine school is wordt elk jaar bekeken of de kinderen
van groep 8 als groep samen op kamp kunnen. De oudervereniging is van mening
dat dit elk jaar mogelijk moet zijn. Hiervoor is geld nodig. Daarom heeft de
oudervereniging gezocht naar iets, wat geld oplevert, maar wat u niets kost. Dit is
het inzamelen van lege inkt- of tonercartridges (graag verpakt en onbeschadigd).
In veel gezinnen, kantoren, instellingen en bedrijven worden lege cartridges in de
prullenbak of container gegooid. Wij vragen u om deze samen met de OV in te
verzamelen. Afgelopen schooljaar hebben ze weer enkele dozen kunnen verzenden.
Dit heeft een mooi zakcentje voor het kamp opgeleverd.

Jantje Beton
Om nog een extraatje te hebben heeft de oudervereniging besloten om te collecteren
voor de actie Jantje Beton. De opbrengst wordt besteed aan speelplekken voor
kinderen in heel Nederland. Een gedeelte van de collecte mag de collecterende
organisatie houden. Dit is dus een mooi extraatje. Elk jaar wordt via de Goede doelen
week deze collecte verzorgd.

Vrijwillige Ouderbijdrage
Op de ouderavonden wordt gemeld dat inzage mogelijk is als verantwoording voor
de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Er zal binnenkort nog wel een
kascontrole plaatsvinden. Zodra deze heeft plaatsgevonden zal dit gemeld worden
op de site. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij een van de bestuursleden.
Voor het schooljaar 2017-2018 is de vrijwillige bijdrage opnieuw vastgesteld op
€ 21,00 per schoolgaand kind. Indien u deze vrijwillige bijdrage niet betaald kan uw
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kind niet meedoen bij verschillende activiteiten zoals bijvoorbeeld het bezoek aan het
Sinterklaaskasteel en de schoolreisjes.
Het Ministerie van OC en W heeft een boekje uitgegeven:
“De ouderbijdrage: verplicht vrijwillig”. Dit boekje ligt ter inzage op het
mededelingen-schap van de school is te downloaden via
http://www.cvoaccent.nl/uploads/cvo%20accent%20algemeen/onderwijsouderbijdrage-ouderbijdrage.pdf De richtlijnen aangegeven door het Ministerie,
betreffende de overeenkomst, gelden ook voor onze school.

Bijdrage vervoer
Er wordt u een bijdrage voor vervoer van € 2,50 gevraagd. Dit bedrag zit al in de
vrijwillige ouderbijdrage. Het totaal ontvangen bedrag wordt op het einde van het
schooljaar evenredig verdeeld onder de ouders die voor de diverse activiteiten
gereden hebben. (Dus ook voor de groep waarin uw kind zit)

Oudervereniging Basisschool St. Nicolaas
Bestuursleden:
Claudia Kanters
Sandra van Kol
Yvette Slijpen
Overige leden:
Petra Claasse
Judith Kuppen
Evelien van der Heijden
Wiesje vd Vossenberg

voorzitter
secretaris
penningmeester
Krista Hendriks
Tineke van Acht
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Het team van school wordt vertegenwoordigd door Gaby Kuijpers.
Wij willen u vragen om 30 september 2017 de bijgevoegde overeenkomst en het
enquêteformulier in te vullen en in te leveren op school t.a.v. de oudervereniging,
zodat wij over de informatie beschikken die voor ons van belang is.
Ook willen wij u vragen om vóór 30 september 2017 de vrijwillige ouderbijdrage
van € 21,00 per kind over te maken op: NL59RABO 01119.59.594 t.n.v.
Oudervereniging basisschool St. Nicolaas, o.v.v. naam van uw kind.
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Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage 2017 – 2018
De oudervereniging van basisschool St. Nicolaas te Boerdonk
en
De ouders van (naam, namen)________________________________
adres_____________________________________________________

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
De ouders wensen de leerling(en) gebruik te laten maken cq. deel te laten nemen aan
de volgende activiteiten:
(Kruisje plaatsen in het vakje voor de activiteiten)
o Groepsuitstapjes
o Jaaractiviteiten
o Bijdrage vervoer
o Kadootje voor leerkrachten
Totale kosten

€
7,00
€
10,50
€
2,50
€
1,00
---------------€
21,00

De ouders betalen het bovengenoemde bedrag per leerling vóór 30 september 2017.
Overmaken op: NL59RABO 01119.59.594 t.n.v. Oudervereniging basisschool St.
Nicolaas, o.v.v. naam van uw kind.
De overeenkomst wordt voor de duur van een schooljaar aangegaan.
Aldus overeengekomen en opgemaakt te________________________________
d.d__________________________________________________________________
Handtekening ouder/verzorger_________________________________________
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Schooljaar 2017 - 2018
Activiteiten waarvoor ouderhulp wordt gevraagd:
o
o
o
o
o
o

Schoolontbijt
Creamiddag Kerst
Kerstmis
Creamiddag Pasen
Koningsspelen
Speurtocht

dinsdagochtend 7 november 2017
dinsdagmiddag 12 december 2017
donderdagavond 21 december 2017
donderdagmiddag 22 maart 2018
vrijdagochtend 20 april 2018
juni/juli 2018

Noteer deze data meteen op uw kalender
o Ik ben bereid mee te helpen om meerdere keren per jaar de school te
versieren
o In verband met mijn werk kan ik niets vastleggen, maar je mag me altijd
vragen.
Tel: ___________________________e-mail______________________________
o Mijn kind heeft een allergie/dieet
Namelijk:__________________________________________________________
Kruis aan wat voor u van toepassing is
Dit formulier graag ingevuld aan uw kind meegeven naar school
vóór 30 september 2017

Naam:______________________________________________
Tel:___________________e-mail:_______________________
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Kind(eren) in groep:_________________________________
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