
 

 

Noodoproep aan alle ouders!! 
 

 

De ouderraad wil volgend jaar weer haar belangrijke functie binnen de Meester Aafjesschool waarmaken. Aan het eind 

van het schooljaar willen we graag op volle sterkte zijn om het nieuwe schooljaar goed in te gaan. We zijn dus op 

zoek naar mensen zoals jij! 

 

Eind van dit schooljaar na 3 of zelfs meerdere jaren trouwe dienst stoppen 4 personen met name omdat de 
kinderen van deze ouders naar de middelbare school gaan. We hebben hierdoor nu keihard vervanging nodig.  

Ook is er na eind van dit jaar geen secretaris en geen voorzitter meer…die zijn wel nodig natuurlijk voor het 

voortbestaan van de ouderraad. 

 

De ouderraad organiseert samen met alle klassenouders en extra hulp de festiviteiten op deze school (o.a. Sint, Kerst, 

Avond4daagse). De taak van de ouderraad is om het geheel te coördineren en samen met de afgevaardigden van het 

team de planning te maken en keuzes te maken. Voor de uitvoering zelf krijgen we veel hulp van de klassenouders en 

hulpouders.  

 

Heb je nu als klassenouder of hulpouder je bijdrage geleverd en wil je op een andere manier helpen?  

Ben je nieuw op school?  

Wil je gewoon graag helpen?  

 

Meld je aan en zorg er voor dat het ook de komende jaren Sinterklaas, kerst, Pasen en de avond4daagse weer 

allemaal door zullen gaan voor jouw kind / onze kinderen.  

Om een idee te geven van de tijd die het je kost wordt gezegd dat het echt minder tijd kost dan als klassenouder.  

 

Je kunt je nu aanmelden als OR-lid of voor de functie als secretaris of voorzitter! 

 

Wil je eerst wat meer informatie, vraag het dan aan ons. Mail bel of spreek één van ons aan. 

OR@meesteraafjesschool.nl 

 

http://odsmeesteraafjes.nl/ouderraad/ 

 

 

Groeten namens de hele ouderraad, 

 

Arjan Starink  Marielle Blommers  Teana Septer 

Voorzitter  Secretaris   Penningmeester 

M: 06-11315980 

 

en de overige OR leden: Elise van Dam, Heleen Kardol, Janine Broekman, Judith Bosch, Petra Faber 

 

 
 


