Oudercommissie
Even voorstellen….
Dit schooljaar bestaat de Oudercommissie uit:
Catharina den Ouden, Judith Jonkers, Lisette van Wensen, Martine Schetters en Marcia Naalden.
Onze kinderen zitten verdeeld over verschillende groepen. Catharina is mama van Isa (groep 5) en
Mats (groep 2), Judith is mama van Birgit (groep 6), Karlijn (Groep 3) en Jolien (Groep 1), Lisette is
de mama van Daniël (groep 4), Martine is de mama van Jitske (groep 6) en Froukje (groep 4), Marcia
is mama van Milan (groep 5) en Ravi (groep 1).
Wij hebben er veel zin in om ons in te zetten voor het organiseren van leuke en sfeervolle activiteiten
gedurende het schooljaar voor alle kinderen van onze school. Denk hierbij aan de Kerstviering,
Koningsdag, Pannenkoeken dag, Doe-dag en het versieren van school gedurende de feestdagen. En
natuurlijk ook andere activiteiten waar school onze inzet en hulp bij nodig heeft.
En ook is uw hulp als ouder(s) van harte welkom bij de activiteiten die de OC organiseert dus
schroom niet en meld je aan via ocdesteiger@hotmail.com
Ideeënbus
Ook zijn wij als OC benieuwd naar uw interesses en ideeën. We hebben daarvoor een ideeënbus
gemaakt en opgehangen onder het afdak op het schoolplein. Deze bus is een plek waar u suggesties,
voorstellen of ideeën aan ons kunt laten weten. Wat zou u bijvoorbeeld verbeterd willen zien of wat
lijkt u leuk om op school te introduceren? Dit kan natuurlijk anoniem maar als u uw naam vermeldt
dan krijg u van ons een terugkoppeling.
Alvast bedankt voor de moeite en hopelijk leren we elkaar op deze manier (nog) beter kennen
U kunt ons ook altijd mailen over leuke activiteiten of gewoon met een vraag via
ocdesteiger@hotmail.com
Hopelijk gaan we een mooi en actief schooljaar tegemoet!
Namens de oudercommissie,
Catharina den Ouden
Judith Jonkers
Lisette van Wensen
Marcia Naalden
Martine Schetters

