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Doe je 
mee? 

De vereniging bestaat uit de leden en wordt gefinancierd door  
de vrijwillige ouderbijdrage die jaarlijks wordt geïnd bij de ouders.  
Uit deze leden is een bestuur samengesteld. Naast het bestuur  
zijn er activiteitencommissies. Om activiteiten zo goed en veilig  
mogelijk te organiseren is ouderparticipatie belangrijk. Daarom  
vragen wij je om je op te geven voor een activiteitencommissie  
of als hulpouder. 

Wil je meer informatie ?
Neem contact op via ouderraad@camminghaschool.nl of via  
de site > Over de Camminghaschool > OR. Wellicht tot ziens!

Ook wij gaan voor nieuwe herinneringen.



Activiteiten zijn er voor de kinderen. Om kinderen terug te laten kijken  
op een mooie bassischooltijd, organiseert het bestuur van de Ouder- 
vereniging, de OuderRaad (OR) vele activiteiten. Er zijn 2 manieren om  
als ouder te helpen met de organisatie van deze activiteiten. In de folder 
geven wij meer informatie over de OR en de diverse activiteiten.

Hulpouder
----------------------------------------
Taken als hulpouder variëren. Hierbij kan je denken aan begeleiding van groepjes 
of activiteiten, limonade maken en schenken, de school versieren en ook opruimen. 
En vele andere taken die bij activiteiten kunnen voorkomen. Wij stellen het op 
prijs als iedere ouder deelneemt aan 2 of 3 activiteiten per jaar. Zo kan iedereen 
een mooie bijdrage leveren aan de onvergetelijke momenten voor de kinderen.

Lid van de activiteitencommissie
----------------------------------------
Per activiteitencommissie is er altijd 1 OR lid betrokken. Samen met dit OR lid 
organiseer en regel je de activiteiten. Je denkt mee, stuurt eventueel hulpouders 
aan en zorgt dat alles op de dag zelf gesmeerd verloopt. Indien je deelneemt  
aan een commissie, dan vinden wij het logisch dat je daarnaast niet meer als 
hulpouder (bij andere activiteiten) wordt ingezet. Uiteraard kun je ervoor kiezen 
dat alsnog te willen! 

Lid van bestuur
----------------------
Als bestuurslid houd je je bezig met de grote 
lijnen, denk je mee over de toekomst en het 
neerzetten van een gezonde OR. Je sluit aan  
bij een commissie, bewaakt budget en zorgt  
dat activiteiten kunnen plaatsvinden.  
Verbinden, faciliteren en er lol in hebben zijn 
hier belangrijk. Daarnaast is het een leuke manier om andere ouders binnen  
de school te leren kennen, naast de ouders die je al kent van de groepen van  
je eigen kind(eren). 

“Ik heb zelf prachtige herinneringen aan 
mijn schoolreisjes. Het geeft me een goed 
gevoel om ook mooie herinneringen voor 
onze kinderen te creëren.”

Welkom bij de Camminghaschool.  

En welkom bij de Ouderraad.

Activiteiten
 
• Schoolreis 
• Kinderboekenweek
• Sinterklaasfeest
• Kerstviering
• Carnaval
• Koningsspelen
• Vossenjacht
• Kleuterschoolreis
• Eindejaarsfeest
• Afscheid groep 8


