OUDERRAAD VAN IKC KAMELEON
De Ouderraad:
Op IKC Kameleon gebeurt er
naast het leren veel wat de
basisschooltijd voor de kinderen
extra leuk maakt. Als je kind al
een paar jaar op school zit, ga je
dit misschien gewoon vinden.
Toch is het bijzonder dat er zo
veel georganiseerd wordt. We
doen dit dan ook met 1 doel: het
plezier van de kinderen op
school te vergroten d.m.v. het
organiseren van activiteiten.

Wij stellen ons graag even
voor…..De OR bestaat uit 13 leden:

De ouderbijdrage:

Jeroen Coops (voorzitter)
Jantina Böhmer (penningmeester)
Linda Scholten (secretaris)
Irma Staring
Marieke Keurntjes
Melany Offermans
Maaike Daams
Ursula Bouwman
Dafna Peters
Evy Stevens
Claudia van Wolferen
Ilona Diebels
Rens van der Weyden

vrijwillige bijdrage aan de

Ieder jaar betaalt u een
ouderraad van school om de
activiteiten te kunnen
bekostigen. Te denken valt aan
cadeautjes, de versnaperingen
en het drinken tijdens de
verschillende activiteiten en
feestdagen, het schoolreisje, de
schoolshirts enz., enz. In deze
folder leest u welke activiteiten
er zoal georganiseerd worden.
Uiteraard kijkt de ouderraad
kritisch naar de uitgaven per
activiteit en vindt continue
overleg plaats met school.

Wat doet de Ouderraad met uw vrijwillige
Ouderbijdrage?
Schoolreisje/Schoolfeestdag,

Sinterklaas:

Kerst:

De ouderraad zorgt niet alleen

Zodra de Sint voet op

Ieder jaar organiseert de OR

voor het budget, maar plant en

Nederlandse bodem zet, zijn de

samen met school een sfeervolle

regelt samen met de

kinderen en de school in de ban

kerstviering in de vorm van een

leerkrachten het gehele

van Sinterklaas. De ouderraad

jaarlijks diner. Naast het diner

schoolreisje dat éénmaal per

regelt alles omtrent het

wordt een gevarieerd programma

twee jaar plaatsvindt. In het

Sinterklaasfeest en de

aangeboden, bijv. een kerstmarkt.

andere jaar verzorgt en regelt

versieringen. We overleggen met

de OR samen met school de

de Sint welke cadeautjes er

Schoolfeestdag. Op deze dag

worden uitgedeeld, bekostigen

staat de school bol van leuke

deze cadeautjes en regelen de

activiteiten die per keer
variëren.

begeleiding van Sinterklaas en
zijn Pieten. Daarnaast regelt de
OR de traktaties en het drinken
tijdens het grote
Sinterklaasfeest!

Ook de kerstversiering in school
wordt door de OR geregeld.

OUDERRAAD VAN IKC KAMELEON
AvondVierdaagse:

Pasen:

Schoolfoto’s

Ieder jaar vindt in juni de

We zorgen voor ondersteuning en
de traktaties bij de Paasviering.

Elk jaar komt de

AvondVierdaagse plaats. Deze

schoolfotograaf weer om uw

wordt georganiseerd vanuit de

kind op de foto te zetten.

Gemeente Duiven: het is een

Tijdens deze dag zijn er OR

sportief en gezellig

leden aanwezig om alles in

wandelevenement! Als Ouderraad

goede banen te leiden en

zorgen we ervoor dat we als
school gezamenlijk lopen. De OR
regelt de inschrijvingen, de

Contact:

ervoor te zorgen dat de haren

De OR vergadert iedere 6 weken.

gepoetst zijn. Zo gaat iedereen
fris op de foto!

medailles en natuurlijk de

Mocht je contact willen opnemen

versnaperingen tijdens de pauzes
onderweg.

suggesties? Stuur dan een mail

met de OR voor vragen of

in de krul zitten en de snoeten

via het contactenformulier op de
site van IKC Kameleon!

.

Uw vrijwillige ouderbijdrage is van belang om dit allemaal mogelijk te
maken en de kinderen een onvergetelijke schooltijd te laten beleven!!
Sportdag:

En…..……..

Ieder jaar organiseert de

Naast deze activiteiten,

Kameleon een leuke sportdag in

ondersteunt de ouderraad bij

de vorm van de Koningsspelen. De

activiteiten zoals bijv. de

kinderen gaan deze dag met
verschillende sportactiviteiten
aan de slag. De ouderraad helpt
bij het organiseren van de dag en
ondersteunt bij de uitvoering van
verschillende activiteiten.
Daarnaast regelt de OR het
inkopen en uitdelen van gezonde
snacks.

Carnaval:
De OR tovert de school ieder
jaar weer om tot het
Noelemakkersrijk. Op vrijdag
voor de carnaval wordt hier een
groot feest gevierd en lopen we
een optocht met een heuse
carnavalswagen met daarin de
prins en prinses. De OR regelt
samen met school de optocht, de
versiering en de lekkernijen
tijdens deze dag. Daarnaast
oefent de OR wekenlang met de
Dansmariekes om met een
spetterend optreden de carnaval
compleet te maken.

projectweek en de
kinderboekenweek. Ook zorgt
de OR voor bijv. een
afscheidscadeau voor groep 8.
De kinderen maken hun hele
schoolperiode gebruik van de
activiteiten die door de OR
worden aangeboden. Uw
vrijwillige ouderbijdrage wordt
dus optimaal besteed!
Namens alle kinderen zeggen
wij dan ook:

