
 

 

Beste ouder, verzorger 

Activiteitencommissie 

Op onze school hebben we een activiteitencommissie. De activiteitencommissie helpt met het 

plannen en organiseren van activiteiten en feesten. Denk daarbij aan het Sinterklaasfeest, kerstfeest, 

voorleesontbijt, Paasfeest, eindfeest etc.  

Samen met het team organiseer je deze activiteit. Al deze activiteiten worden gefinancierd door de 

bijdrage die Omnis, per leerling, jaarlijks aan de school betaald.  

Een penningmeester houdt de financiën in de gaten en stelt aan het begin van het schooljaar een 

begroting op.  

De voorzitter/secretaris houdt de grote lijnen in de gaten, stuurt de uitnodiging voor de 

bijeenkomsten en zit de bijeenkomsten voor.  

Per jaar zijn er ongeveer 5 bijeenkomsten. Hier zijn altijd twee leerkrachten bij aanwezig. 

Na Corona is de structuur uit de activiteitencommissie (AC) verdwenen. We willen nu de AC nieuw 

leven inblazen.  

We zijn op zoek naar 4 tot 6 ouders die het leuk vinden om mee te denken over activiteiten en tijd 

hebben om deze te organiseren.  

Daarnaast is het altijd fijn als er ouders zijn die op de dag zelf willen helpen bij de uitvoering. Deze 

ouders vragen we per activiteit via Parro.  

Vindt u het leuk om mee te helpen om samen met het team activiteiten te organiseren, dan kunt u 

zich opgeven door te reageren op deze mail of te mailen naar a.akerboom@omnisscholen.nl  

Wanneer u alleen mee wilt helpen bij de uitvoering van de activiteiten hoeft u zich niet op te geven 

voor de AC. Dan kunt u zich per activiteit aanmelden via Parro. 

Heel veel dank voor de ouders die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor de AC en die dit 

wellicht willen blijven doen. 

Schoolreis 

Dinsdag gaan we op schoolreis. We hebben er veel zin in en we duimen voor droog weer. Denkt u 

aan het betalen van het schoolreisgeld? 

De kinderen nemen geen geld mee, wel eten en drinken voor de hele dag. 

Groenerwijs - Dopper 

Groenerwijs gaat ook over gezond eten en drinken. Dat doen we door onze fruitdagen en het vragen 

om gezonde traktaties mee te geven als een kind jarig is. 

Vorig jaar hebben we meegedaan aan de week van het waterdrinken. Wij zijn zo blij om te zien dat 

heel veel kinderen sinds die week water in een hervulbare fles mee naar school nemen.  
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Om het drinken van water nog meer te stimuleren krijgen de kinderen allemaal een dopper met het 

Groenerwijs logo van ons! Die dopper blijft heel de week op school. Op vrijdag nemen ze de dopper 

mee naar huis om schoon te maken en op maandag nemen de kinderen de dopper weer mee naar 

school. Het meegeven van drinken is dan niet meer nodig, maar mag natuurlijk wel. 

Woensdag 28 september is nationale kraanwaterdag. Op deze dag krijgen de kinderen de dopper 

uitgereikt. 

Save the date 

In de week van 10 oktober vinden de ouder-kind gesprekken plaats. Via Parro kunt u weer 

inschrijven. U krijgt bericht als de inschrijving open staat. 

De informatie-avond is op 18 oktober. De invulling en tijden krijgt u later door, maar zet u alvast de 

datum in uw agenda? We zien u graag allemaal, zodat we kunnen toelichten wat uw kind allemaal 

gaat leren dit schooljaar. In groep 7/8 wordt ook de weg naar het voorgezet onderwijs toegelicht. 

U heeft van de groep van uw zoon of dochter al informatie gehad over het werken in de klas. Mocht 

u hier nog vragen over willen stellen dan beantwoorden we die graag op deze avond. 

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad, de activiteitencommissie (de huidige voorzitter en 

penningmeester) en de nieuwe directeur Mariëlle Redert zullen zich aan u voorstellen en vertellen 

wat hun taken zijn. 

Zwerfboekenstation 

Zoals u weet heeft onze school een zwerfboekenstation. Nu de herfst is aangebroken en het 

vochtiger is buiten, zetten we de kast niet meer buiten. U kunt nog steeds gebruik maken van de 

kast. Hij staat in de gang beneden bij de kleuters. Tijdens het inloopmoment in de ochtend en als de 

school net uit is, kunt naar binnen komen om een boek uit te zoeken of boeken in te leveren. 

Uit de hoge kast kunt u een boek pakken en in de lage kast kunt u boeken inleveren. 

Tijdens de kinderboekenweek willen we de collectie van de zwerfboekenkast graag uitbreiden, dus 

heeft u thuis nog boeken die door uw eigen kind niet meer gelezen worden, dan zouden we daar erg 

blij mee zijn! U mag ze de komende 2 weken mee naar school geven! 

Data komende periode 

Maandag 26 september Start Week tegen pesten 

Dinsdag 27 september Schoolreis groep 1 t/m 8 

Woensdag 28 september Nationale kraanwaterdag 

Woensdag 5 oktober Start Kinderboekenweek, wij starten al op maandag 

Week 41 Ouder-kindgesprekken 

Donderdag 20 oktober Studiemiddag  

Maandag 24 oktober Start herfstvakantie Let op! Vrijdag is geen vrije dag 
Maandag 31 oktober Weer naar school 

 


