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Oproep klassenouders schooljaar 2013-2014
Om alle activiteiten in en om de groep van uw kind zo goed mogelijk te regelen en alle
klusjes zo eerlijk als mogelijk onder de ouders te verdelen, zijn wij dit schooljaar gestart
met een pilot klassenouders. Wij zijn erg blij met het resultaat.
Voor komend schooljaar zijn wij op zoek naar enthousiaste ouders die het
klassenouderschap op zich willen nemen! Er is minstens één klassenouder per groep
nodig en voor komend schooljaar zullen de klassenouders per cluster gaan samenwerken
in het Evenemententeam.
De huidige Ouderraad gaat komend schooljaar samen met de Klassenouders vorm geven
aan het Evenemententeam. Het is de bedoeling dat per cluster een Klassenouder gaat
deelnemen aan het deze nieuwe organisatievorm.
Wat doet een klassenouder (in het kort);






De klassenouder is iemand die de leerkracht ondersteunt bij het organiseren van
activiteiten binnen en buiten de klas;
De klassenouder is het aanspreekpunt voor de ouders en de leerkracht van de
groep;
De klassenouder heeft overleg met de leerkracht en kan vrij snel begeleiding
regelen voor een excursie, zwemles, luizencontrole, schoonmaak etc.;
Een klassenouder is geen probleemoplosser voor specifieke (klas)problemen;
Tijdens de informatieavond stelt de klassenouder zich voor;

Het is hierbij dus niet de bedoeling dat u alles zelf doet, maar juist eerder dat u mensen
om u heen verzamelt die de zaken uitvoeren. U vervult vooral een coördinerende rol.
Mocht u belangstelling hebben voor de rol van klassenouder, dan nodigen wij u graag uit
om te reageren via klassenouders.detorenuil@gmail.com. Wij vernemen dan graag
voor welke groep u klassenouder zou willen zijn. Uiteraard kunt u ook voor vragen een
email sturen. Ook de huidige Klassenouders/Ouderraadsleden worden verzocht
om via de mail te reageren.
We willen graag voor de vakantie de nieuwe indeling bekend maken, zodat we het
nieuwe schooljaar gelijk goed kunnen starten. Wij hopen uw reactie te ontvangen voor
vrijdag 12 juli aanstaande. Als er per groep meerdere aanmeldingen zijn, dan kan er in
goed overleg besloten worden om twee Klassenouders aan een groep toe te voegen.
Wendag
Op woensdag 10 juli doen we net alsof het de 1 e dag na de zomervakantie is. De
kinderen worden om 8.30 uur verwacht en zijn om 12.00 uur uit. De Ouderraad zorgt op
deze ochtend voor eten en drinken.
Festival op donderdag 11 juli
08.45 – 09.30 uur 4A, 6C, 1-2C, 3A, 8A
10.00 – 10.45 uur 4C, 5B, 1-2D, 3C, 8B
11.00 – 11.45 uur 4B, 5A, 1-2B, 1-2 E, 7A
13.15 – 14.00 uur 6B, 6A, 1-2A, 3B, 7B
Speelgoeddagen
Omdat in de kleutergroepen alle materialen schoongemaakt worden, mogen de kinderen
van de groepen 1 en 2 op 17 en 18 juli speelgoed meenemen. U wordt vriendelijk
verzocht geen speelgoed mee te geven dat agressie uit kan lokken.
Kalender

9 juli
10 juli
11 juli
16 juli
17 juli
17 en 18 juli
17 juli
17 juli
19 juli

schoolreis cluster 7
centrale wendag (cluster 8 vrij)
festival
rapport mee naar huis
inzameling Durgapur
inzameling Oud Papier
afscheidsmusical cluster 8
afscheid cluster 8
vrij t/m 1 september

