
Activiteiten ouderraad 

 

In het schooljaar 2014-2015 staan de volgende activiteiten gepland / zijn de volgende 

activiteiten uitgevoerd: 

 

September 

Ondersteuning van de schoolfotograaf, waarbij ervoor gezorgd wordt dat iedereen op tijd 

klaar staat voor de foto. 

De viering van het 40-jarig jubileum van de school is mede door leden van de ouderraad 

georganiseerd. 

 

Oktober 

De eerste kledinginzameling van het schooljaar. De ingezamelde kleding gaat naar 

Reshare. Hiervoor ontvangen wij een vergoeding die besteed wordt aan de kinderen. 

 

November 

Bij de 10-minutengesprekken zorgt de ouderraad voor koffie en thee. Regelmatig worden 

de gevonden voorwerpen uitgestald, in de hoop de rechtmatige eigenaar terug te vinden.  

 

December 

Een van onze werkgroepen ondersteunt Sinterklaas en zijn Pieten, en zorgt ervoor dat zij 

op een leuke manier onthaald worden en dat ieder kind in de onderbouw een kadootje 

krijgt. Ook het surprisegeld voor de bovenbouw wordt door ons verzorgd.  

Er wordt een actie gehouden voor de voedselbank. Ook deze is door ons gecoördineerd.  

Daarna is het tijd voor de kerstviering, die door de ouderraad mee georganiseerd en 

gefinancierd wordt. 

 

Januari 

Geen activiteiten. 

 

Februari 

Het carnavalsfeest wordt mede door de ouderraad georganiseerd. 

 

Maart 

Bij de 10-minutengesprekken zorgt de ouderraad voor koffie en thee. Regelmatig worden 

de gevonden voorwerpen uitgestald, in de hoop de rechtmatige eigenaar terug te vinden.  

 

April 

Er wordt weer kleding ingezameld door Reshare.  

Deze maand vindt de bloemenactie (voorheen geraniumactie) plaats. De opbrengst wordt 

uiteraard helemaal aan activiteiten en materiaal voor de kinderen besteed.  

De laatste vrijdag voor de meivakantie zal De Blokkendoos weer meedoen aan de 



Koningsspelen. 

 

Mei 

De kinderen van groep 7 doen verkeersexamen. Ook hierbij biedt de ouderraad 

ondersteuning. Uiteraard voorzien wij alle kinderen na afloop van limonade en cake. 

 

Juni 

Geen activiteiten. 

 

Juli 

De laatste maand is meteen één van de drukste. Er zijn 10-minutengesprekken, 

groepsuitjes en het afscheid van groep 8 en er wordt weer gezorgd voor een leuk 

bedankje voor alle hulpouders. 

Verder wordt het jaarboek gepresenteerd. Dit is deels gefinancierd vanuit de opbrengst 

van de bloemenactie.  

 

De ouderraad schaft spullen aan voor school, zoals buitenspeelgoed, die helaas niet door 

de school bekostigd kunnen worden. Ook de versiergroep en de luizenbrigade worden 

gefinancieerd. 

Twee leden van de ouderraad zijn als verkeersouder van Veilig Verkeer Nederland attent 

op de verkeersveiligheid rond school. 

 

 


