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Redactie
Oudervereniging SBO De Dijk

Wie zijn wij
De oudervereniging bestaat uit: (ouder; leerling)
•
•
•
•
•
•
•

Esther Roelofs (voorzitter/penningmeester); Thijs
Marloes Mulder(vice-voorzitter); Niels
Mariëlle Litjens; Joep
Masja van de Geer; Dexx
Tonny Strik; Evi
Francis de Vree; Pien
Mieke Perlo; Djulia

Taakomschrijving leden ouderraad
Ter info hier nog even een keer de taken van de verschillende ouderraadsleden op
een rij.
Voorzitter: Stelt de agenda op en zit de vergadering voor. Vertegenwoordigt de OR
tijdens de informatieavond. Houdt daar een praatje. Vertegenwoordigt de OR
tijdens afscheid of jubilea (bedankje/bloemetje/praatje) Beheert samen met de
secretaris de mail (oudervereniging@sbodedijk.nl )
Penningmeester: Heeft inzicht in en affiniteit met financiële administratie. Beheert
de bankrekening van de OR, maakt een begroting en stelt het financieel jaarverslag
op.
Secretaris: Houdt de notulen bij en stelt het oudernieuws mee op. Zorgt voor
verzending van de notulen naar de OR-leden en verzendt agenda, notulen en
Oudernieuws naar directeur die toeziet op plaatsing oudernieuws op website en
plaatsing notulen en agenda’s op server. Beheert samen met de voorzitter de mail
(oudervereniging@sbodedijk.nl).
Lid van de ouderraad: Bezoekt de vergaderingen (minimaal 4 van de 6
vergaderingen) en denkt en beslist mee over de activiteiten en taken van de OV en
voert deze mee uit.

Nieuws vanuit de oudervereniging
Aan het einde van het vorige schooljaar hebben Francien en Grace de ouderraad
verlaten.
Op dit moment zijn we nog zoekende naar ouder(s)/verzorger(s) die lid wil(len)
worden van de ouderraad. Mail naar oudervereniging@sbodedijk.nl als je hier
belangstelling voor hebt.

Hulpouders
Wij zijn in overleg met de school om de activiteiten op een gepaste wijze te laten
plaatsvinden. Zodra er meer bekend is en als er hulpouders nodig zijn laten we dit
zo snel mogelijk weten.

Carnaval
In februari hebben we carnaval gevierd met de
kinderen en het team. Het was fijn dat er voldoende
hulpouders waren om de optocht mee te lopen. De
kinderen werden door de oudervereniging voorzien
in drinken, snoepje en een zakje chips. Het was
weer erg gezellig!!

Pasen
Helaas konden de kinderen op school geen eieren zoeken. Als
alternatief was er een leuke paasquiz gemaakt door meester
Karel. Voor de winnaars was er een lekkere verrassing. Alle
kinderen hebben een chocolade paasei gekregen. De
oudervereniging is blij dat we hieraan bij konden dragen!

Schoolverlatersavond
Gelukkig kon de schoolverlatersavond in een aangepaste versie doorgaan. Het team
en de ouders hebben erg hun best gedaan om deze avond te laten slagen. De
oudervereniging heeft hier ook nog wat in kunnen betekenen. Er was drinken en
wat lekkers voor de kinderen. De schoolverlaters hebben ook allemaal nog een
cadeautje van de oudervereniging ontvangen. Het was een geslaagde avond!

Activiteiten schooljaar 2020-2021
•
•
•

Nationaal Schoolontbijt (3
november)
Sinterklaasviering (3 december)
onder voorbehoud
Kerstviering (18 december) onder
voorbehoud

Heeft u verder nog vragen / opmerkingen
of lijkt het u leuk om mee te helpen tijdens
activiteiten (als het ook mag gezien de
strenge regelgeving), mail dan gerust naar
oudervereniging@sbodedijk.nl
Attentie einde schooljaar 2019-2020

