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Beste ouders, verzorgers,

In deze nieuwsbrief willen wij, de Oudervereniging, u laten zien wie wij zijn en wat wij
doen.
De oudervereniging is een activiteitenvereniging en heeft op school de taak, samen
met de leerkrachten, allerlei activiteiten te organiseren. Voor deze activiteiten worden
commissies in het leven geroepen.
De activiteiten die de Oudervereniging organiseert zijn o.a.:
*Kinderboekenruilbeurs
*Sinterklaasfeest
*Kerstfeest
*Koningsspelen
*Avondvierdaagse
*Het versieren van de school
*Luizencontrole
Deze commissies worden verderop in deze nieuwsbrief toegelicht.
De Oudervereniging bestaat uit het dagelijks bestuur, alle klassenouders en iedere
ouder die de ouderbijdrage heeft betaald. Het dagelijks bestuur bestaat uit een
voorzitter, secretaris en een penningmeester. Samen met de klassenouders en de
commissieleden komen zij eens in de 6-8 weken bij elkaar om te vergaderen over de
voortgang van de commissies.
Bestuur :
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Laura

: Laura van der Meulen
: Stephanie Kreukniet
: Regina Blok

Stephanie

Regina
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Alle activiteiten die wij verzorgen worden bekostigd uit de ouderbijdrage.
Zonder deze ouderbijdrage kunnen wij deze activiteiten niet voortzetten!
Ouders die willen helpen bij de commissies kunnen ons inschrijfformulier invullen. We
hebben uw hulp hard nodig!
Het inschrijfformulier is aan het einde van deze nieuwsbrief bijgevoegd.
Tegen de tijd dat de commissies starten, wordt u dan benaderd door het
aanspreekpunt van deze commissie. U ontvangt dan alle benodigde informatie. Wilt u
het formulier digitaal? Dat kan door hem via de mail op te vragen of te downloaden
via de nieuwe website onder het kopje “ nieuws”, “ nieuwsbrieven”, “nieuws van de
oudervereniging”, “inschrijfformulier”. Dit formulier kunt u inleveren bij de leerkracht
van uw kind.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben of willen helpen bij de Oudervereniging
kunt u altijd contact met ons zoeken via ons e-mailadres :
oudervereniging@graafreinaldschool.nl

Het bestuur en al haar leden hopen weer op een geweldig leuk schooljaar waarin de
kinderen altijd centraal staan.

Het bestuur,
Laura van der Meulen, Stephanie Kreukniet, Regina Blok

Indeling klassenouders (september 2016):
Fase
Fase
Fase
Fase
Fase
Fase
Fase
Fase
Fase
Fase

1-2-3 A (Elma/Eva)
1-2-3 B (Tiny/Brenda)
4-5 A (Ada/Nermin)
4-5 B (Dorinda/Nermin)
6-7 A (Chardonnay)
6-7 B (Melanie/Eva)
8-9 (Marjolein/Anita)
10-11 (Dieke/Melanie)
12-13 (Anita V/Robin)
14-15-16 (Tineke/Sharona)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Saskia Jasin, Renee v. Meer
Mariette Kamperman, Josje Sprado
Maloes Muller, Ghislaine den Hartog
Mascha Kaesberry, Miranda de Wit
Ingeborg Valentijn, Anika Blankenstijn
Monique de Jong
Linda Troost, Chantal Neuschwanger
Chantal Viset, Mandy vd Kolk, Iris vd Wal
Romy Duyzer
Martine Peverelli, Wieke den Bak
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Kinderboekenruilbeurs

Op vrijdag 7 oktober as. vindt de jaarlijkse kinderboekenruilbeurs plaats.
Elk jaar vinden de kinderen dit een groot succes! De ruilbeurs wordt gekoppeld aan
de jaarlijkse Kinderboekenweek.
De ruilbeurs:
De kinderen leveren hun eigen boeken in en krijgen hiervoor punten.
Deze punten kunnen ze gebruiken om “nieuwe” boeken aan te schaffen, die door
anderen zijn ingeleverd. Zo heb je iedere keer weer nieuwe boeken om te lezen.

Thema dit jaar is: Opa’s en Oma’s, voor altijd jong

Kortom, de Kinderboekenweek is echt een ontzettend leuk evenement en stimuleert
kinderen tot lezen!
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Sinterklaas

Het lijkt nog ver weg, maar de Sint is alweer aan het bedenken hoe hij de kinderen
dit jaar weer kan verrassen!
Het Sinterklaasfeest op school is elk jaar weer een spannende dag! Dit jaar komt
Sinterklaas op maandag 5 december op school.
Het is veel werk om deze dag goed te laten verlopen, we hebben hulp nodig bij o.a.:
-het inpakken van de cadeautjes
-het versieren van de school
-het helpen bij de pietengym
-op de grote dag zelf is er ook veel te doen!
Er zijn elk jaar heel veel ouders die willen helpen. Daar zijn wij natuurlijk ontzettend
blij mee! Mocht u ook willen helpen, dan kunt u contact opnemen met de
oudervereniging via de mail. Of natuurlijk door bijgevoegd inschrijfformulier in te
vullen.
Samen met de kinderen maken we er weer een leuk en gezellig Sint en Pietfeest van!
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Kerst

Jingle Bells, Jingle Bells…….
Op woensdagavond 21 december wordt er weer kerst gevierd op school.
Elk jaar organiseren we een kerstactiviteit en elk jaar vieren we het weer anders. Dit kan een
kerstdiner zijn of een kerstmarkt, een lampionnenoptocht of een voorstelling.
De school zal weer in totale kerstsfeer versierd worden door de versiercommissie. Er zal een
warme sfeer heersen, waarin saamhorigheid en de kerstgedachte een rol spelen.
Mocht u iets willen betekenen voor de kerstcommissie kunt u zich opgeven via één van de
commissieleden of via het mailadres van de oudervereniging. De hulp die we nodig hebben
loopt uiteen van het helpen bij de voorbereidingen (ideeën!), materialen, verlichting
ophangen en bij het versieren van al onze kerstbomen.
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Koningsspelen

De Koningsspelen zal plaats vinden op vrijdag 21 april 2016!
De koningspelen zijn een sportief Oranjefeest voor alle kinderen in het basisonderwijs en
bestaat uit een Koningsontbijt en een Koningssportdag. De dag start met het ontbijt op
school, cruciaal om genoeg energie te krijgen om lekker te kunnen bewegen!

En omdat onze koning Willem-Alexander een echte sportliefhebber is, is de Koningssportdag
een belangrijk onderdeel van de Koningsspelen. De sportcommissie zorgt ervoor dat er
allemaal leuke, sportieve spellen zijn. Uiteraard hopen we altijd op mooi weer zodat deze
activiteit buiten kan plaatsvinden.
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Avondvierdaagse

Dinsdag 13 t/m 16 juni 2017
De avondvierdaagse is een enorme happening en is niet meer weg te denken uit het
programma van activiteiten!
Op dinsdag 13 juni start de Graaf Reinaldschool op het grote plein voor het stadhuis.
Fase 1 t/m 10 lopen 5 kilometer en fase 11 t/m 16 lopen 10 kilometer.
De sportiviteit en gezelligheid staan hier op nummer 1.
Een enorme organisatie en voorbereiding gaan hieraan vooraf.
Hulp





is bijvoorbeeld nodig bij:
inschrijfformulieren verwerken en groepen indelen
T-shirts en badges klaarmaken
koek en zopie op de rustplaatsen
boodschappen doen

Natuurlijk allemaal door en met ouders/verzorgers van de kinderen.
Heeft u interesse om mee te helpen bij de voorbereidingen of tijdens de wandeldagen, geef u
op via de formulieren, want alleen dan kunnen we deze sportieve activiteit laten doorgaan.
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Versiercommissie

herfst

WK

/

/

winter

Sinterklaas

Gemaakt door ouders van de versiercommissie! Bouwen, verven en inrichten!

De versiercommissie is een commissie die het hele schooljaar actief is.
De commissie bestaat uit meerdere ouders die hun tijd vrij maken om gezellig en creatief
bezig te zijn .
Wij proberen zo veel mogelijk in te spelen op de thema’s van het jaar zoals alle 4-de
jaargetijden maar ook Sinterklaas, Kerst en bijvoorbeeld voetbal (EK-WK).

Met een paar ouders bij elkaar hebben wij veel plezier en het eindresultaat wordt zeer
gewaardeerd door de kinderen. De tijd en energie die het kost is zeker de moeite waard.
Regelmatig doen wij oproepen om ons te komen versterken!
Heb je ideeën of wil je ons een keer helpen, laat het ons weten.
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Luizencommissie
Dit is een commissie die, net als de versiercommissie, het hele jaar doordraait.
Na iedere schoolvakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis.
De commissie probeert dit te allen tijde zo discreet mogelijk te doen.
Met de informatie zal zo vertrouwelijk mogelijk worden omgegaan, omdat veel kinderen en
ouders zich hierbij ongemakkelijk voelen. Ondanks het feit dat luis niet iets is om je voor te
schamen, want luizen houden van schone haren!
Zodra er neet/luis wordt aangetroffen, volgt een vast protocol.
Alleen de leerkracht wordt op de hoogte gebracht en zal de betreffende ouder direct
telefonisch informeren. Alle leerlingen uit deze groep krijgen een briefje mee naar huis waarin
melding wordt gemaakt van luis/neet in de klas.
Er zijn luizenzakken aanwezig op school, deze worden direct uitgereikt en alle
jassen/mutsen/sjaals etc. moeten in de eigen luizenzak worden gestopt.
Op elke zak staat de naam van het kind zodat de zakken niet verwisseld worden.
Wekelijks volgt een controle totdat de klas luizenvrij is.
De luizenzakken moeten ook bij gymles worden gebruikt.
Mocht u zelf thuis luis/neten hebben geconstateerd, dan wordt u met klem verzocht dit te
melden bij de leerkracht. Het protocol wordt in werking gesteld. Dit om verdere verspreiding
te voorkomen. We zullen discreet handelen.
Extra hulp bij de controles is altijd welkom. Hoe meer mensen er controleren des te sneller de
leerlingen weer verder kunnen met de lesstof.
Correspondentie over dit onderwerp verloopt te allen tijde via Gerda Mulder (directeur)
Er zal niet worden gecommuniceerd door de commissie met ouders.
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Inschrijfformulier activiteiten door Oudervereniging
Kinderboekenruilbeurs:
0 woensdag 5 oktober 08:30 helpen met het uitzoeken van de boeken
0 donderdag 6 oktober 08:30 – 12.00 inpakken tassen, inrichten boekenkasten
0 vrijdagmorgen 7 oktober 08:30 – 11:45 helpen met de kinderboekenruilbeurs
Sinterklaascommissie :
0 dinsdagmiddag 8 november 13.00 – 14.45 uur inpakken
0 vrijdagmiddag 11 november v.a. 11:45 school versieren thema Sint
0 woensdagmorgen 23 november 08:30 - 12:00 hulp bij Pietengym
0 maandagochtend 5 december als de Sint op school is, hand- en spandiensten
Kerstcommissie :
0 school versieren thema Kerst, datum nader te bepalen
0 Kerstactiviteiten op 21 december; ik wil graag helpen, benader mij t.z.t.
Koningsspelen:
0 vrijdag 21 april 2017 helpen
Versiercommissie :
0 ik wil graag helpen met het versieren van de school, ( ongeveer 4x p.j. ) benader mij t.z.t.
Avondvierdaagsecommissie :
0 inschrijfformulieren verwerken en groepen indelen
0 T-shirts en badges klaarmaken
0 koek en zopie op de rustplaatsen (dinsdag 13 t/m vrijdag 16 juni)
0 boodschappen doen
Verkeerscommissie : (valt onder Annoesjka de Bruyn, mob.:06-51454800)
0 ondersteunen bij de praktische verkeerslessen (11/13 oktober, 14/16 feb, 19/22 juni), u
kunt mij hiervoor benaderen
0 woensdag 27 mei praktisch verkeersexamen fase 13/14
Luizencommissie :
0 gezocht, ouders om elke week na een vakantie de kinderen te controleren.

Naam

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ouder verzorger van ………………………………………………………………………………..Fase ……………………………
Telefoon

……………………………

E-mail…………………………………………………………

