Ouderraad De Vaart
Even voorstellen
Mijn naam is Charlotte Romijn
en ik ben moeder van Anne
(groep 8A-N), Lisa (groep 8A-N)
en Merel (groep 5/6C-N). Ik
werk
als
Coördinator
Communicatie bij Bibliotheek
Rijn en Venen. Sinds dit jaar ben
ik voorzitter van de Ouderraad van De Vaart, ik
was ook betrokken bij de oudervereniging van de
Vosseschans. Ik kijk er naar uit om samen de
nieuwe Ouderraad vorm te geven en hoop op veel
enthousiaste groeps- en hulpouders!
Ik ben Chantal HoogenesLankamp, moeder van Christina
in groep 1/2E-Z bij juf Nannie en
juf Sandra. In december zal mijn
zoon
Steven
ook
naar
basisschool De Vaart gaan.
In de ouderraad ben ik de
secretaris. Ik heb mij aangemeld
voor de ouderraad, omdat ik graag betrokken ben
bij school. Nu er 3 scholen samen 1 school zijn
geworden met een nieuwe identiteit, wilde ik
graag mee denken over de invulling van
verschillende activiteiten op school.
Ik ben Eva Rodenburg en ben al
een aantal jaar betrokken bij de
ouderraad.
De laatste jaren ben ik
penningmeester omdat ik daar
affiniteit mee heb. Helaas is dit
mijn laatste jaar op De Vaart
omdat Mila nu in groep 8 zit en Luuk al in de 2e zit
op het Scala.
Ik ben Erik van Klinken. Vader
van Kalle uit groep 3 en Elzemiek
die vanaf december dit jaar in
groep 1 komt.
In de ouderraad ga ik mijn
steentje bijdragen aan de leuke
activiteiten die ieder jaar
georganiseerd gaan worden.

Hallo! Ik ben Sanne Stuijt,
moeder van Bruce en Jacky,
onze kinderen zitten in groep 1 /
2 C & D op De Vaart Noord. Lid
zijn van de Ouderraad lijkt mij
een
mooie
manier
om
betrokken te zijn bij de school
van onze kinderen. Ik kijk er naar uit om samen
met andere ouders leuke activiteiten te
organiseren!
Beste ouders, ik ben Fabian de
Jong, vader van Eleanora de
Jong, die in groep 3B zit, en
vader van Kayleigh de Jong, die
op de peuterspeelzaal zit.
Sinds het nieuwe schooljaar heb
ik me opgegeven voor de nieuwe
Ouderraad, omdat ik het leuk
vind om samen dingen op te zetten en het voor de
kinderen zo leuk mogelijk te maken. Ik hoop dat er
ook veel enthousiaste ouders nog volgen om de
diverse feestdagen / activiteiten mee op te zetten.
Ik ben Saskia van Heusden,
moeder van Hannah (groep 5) en
Bas (groep 1/2). Onze kinderen
zitten op De Vaart Zuid.
Betrokkenheid bij school vind ik
belangrijk en daarom wil ik mee
helpen
om
de
nieuwe
Ouderraad van De Vaart vorm te
geven. Met elkaar willen wij mooie activiteiten
voor onze kinderen organiseren.
Ik ben Marcella Karstens. Ik ben
moeder van Julia (groep3) en
Amy (groep 1). Vanuit Het
Kompas was ik betrokken bij
allerlei activiteiten en wilde dit
ook graag weer doen bij De
Vaart. Mijn eigen basis
schooltijd herinner ik mij nog goed. Ook mijn eigen
moeder was erg betrokken bij school en bevlogen
om er voor te zorgen dat het een onvergetelijke
tijd zou zijn. En dat is gelukt! Ook ik vind dit
belangrijk voor mijn kinderen en vind het daarom
erg leuk om mijn steentje bij te dragen. Ik vind het
belangrijk dat we als ouders kunnen bijdragen aan
deze belangrijke fase van de kinderen.

De nieuwe Ouderraad

Vastgesteld:

Hoe zit dat in elkaar?

de ouderbijdrage

We hebben ons hiernaast al even kort voorgesteld,
de Ouderraad van De Vaart.
Er is afgelopen jaar heel veel werk verricht om de
Ouderraad vorm te geven. Zo zullen we een
stichting worden. De oprichting daarvan is in volle
gang. Begin van dit schooljaar is de Ouderraad
aangevuld tot een groep van acht.
Samen met de werkgroep identiteit zal er steeds
gekeken worden hoe we de verschillende
activiteiten vorm geven, passend binnen de
identiteit van De Vaart.
De Ouderraad heeft een algemene en
coördinerende rol. De activiteiten worden
georganiseerd door werkgroepen. Per activiteit zal
een
werkgroep
worden
samengesteld.
Groepsouders zullen gevraagd worden deel uit te
maken van één van de werkgroepen. Daarnaast
kunnen ouders die zin en tijd hebben om een
activiteit te organiseren zich hiervoor aanmelden.
Vanuit de Ouderraad zal steeds iemand de
coördinatie van een werkgroep op zich nemen. Op
de dag van de activiteit zelf zijn er hulpouders
nodig om te helpen. Op deze manier creëren we
een grote groep helpende handen! Binnenkort
ontvang je een inventarisatieformulier waarop je
kunt aangeven of en hoe je kunt helpen bij
activiteiten.

De ouderbijdrage voor schooljaar 20/21 is
vastgesteld en goedgekeurd door de MR.
Het bedraagt € 27,50 per kind per jaar, ongeacht
het aantal kinderen. Dit bedrag is exclusief
Schoolreis/Excursies/Schoolkamp groep 8.
Binnenkort volgt hierover meer informatie van
onze Penningmeester.

Activiteiten
Schooljaar 20/21
We leven in een bijzondere tijd op dit moment.
Gelukkig zien we ruimte om met de huidige
maatregelen toch een 5-tal activiteiten te
organiseren komend schooljaar.
De invulling en de manier waarop deze
activiteiten georganiseerd kunnen worden
bespreken we eerst met elkaar in de Ouderraad.
We versturen op korte termijn een vragenlijst
rond om te inventariseren wie er wil helpen bij de
organisatie van de activiteiten. Groepsouders
worden als eerste benaderd.
Het gaat om Sinterklaas, Kerst, Paasfeest,
Koningsspelen en Schoolreis/Excursie.

Gezocht:
Gezocht:
Groepsouders
De Ouderraad is op zoek naar enthousiaste
groepsouders die de groep én leerkracht willen
ondersteunen bij het organiseren van activiteiten.
Je bent dan de schakel tussen ouders, leerkracht
en Ouderraad. Daarnaast benaderen we je als
eerste om te helpen bij activiteiten. Interesse of
heb je nog vragen? Benader ons gerust! Mailen
mag ook naar Charlotte Romijn.
We hebben al een aantal reacties ontvangen van
ouders, waar we heel blij mee zijn!

Penningmeester
Je las het al, onze penningmeester Eva is
begonnen aan haar laatste jaar op De Vaart. We
zijn daarom per direct op zoek naar een nieuwe
Penningmeester die het stokje van Eva kan
overnemen. Heb jij affiniteit met boekhouden of
ken je iemand die dat heeft? Laat het ons weten!

