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Wat doet de ouderraad ?
De ouderraad ondersteunt het team van de Triangel met
allerhande activiteiten voor de kinderen van alle groepen
om het schooljaar nog leuker te maken. De ouderraad
denkt ook mee over de gang van zaken op school, zaken
die voor zowel de ouders
als de kinderen van belang
zijn, denk daarbij aan
verkeersveiligheid en
overblijven. Ook proberen
we kind en ouder meer te
betrekken bij de school.

Verder heeft de ouderraad
een signaleerfunctie.
Ouders kunnen terecht bij
de ouderraad met
suggesties en/of leuke
ideeën voor school en dus
voor uw kind.

Samenwerken met het team.
Samen met de
leerkrachten van de
school worden
verschillende
activiteiten
georganiseerd, dit
zijn bijvoorbeeld het
schoolreisje, avond4-daagse,
sinterklaas, kerst,
koningsdag en vele andere activiteiten. Maar ook een
presentje bij bv. langdurige ziekte.

Samenwerken met de ouders.
Vele handen maken licht
werk. Uw hulp is
onmisbaar op school. Elk
jaar zullen wij alle
ouders benaderen om te
helpen bij allerlei
activiteiten. Dit doen we
via de nieuwsbrief welke
u regelmatig van school
ontvangt. Zo kunt u zelf kijken aan welke activiteiten u wilt
of kunt deelnemen.

Wie vormen de ouderraad ?
De ouderraad bestaat dit schooljaar uit 7 enthousiaste
ouders en de directie van de school. De leden zijn:
Ø Ton Roelofs
Ø Monique Booyink
Ø Leanne Ruis
Ø Mariëlle Brugman
Ø Marije van der Veen
Ø Joost Kogelman
Ø Gerdien Welleweerd

Zodra iemand de ouderraad verlaat
gaan we eerst zelf op zoek naar nieuwe
ouders, indien dit niet lukt volgt een
oproep via de nieuwsbrief.
Welke Activiteiten organiseren we?
De ouderraad ondersteunt het
team met diverse activiteiten.
Ø Voorleeskampioenschap
Ø Sinterklaas
Ø Kerstmis
Ø Carnaval
Ø Palmpasen
Ø Pasen
Ø Klassenfoto
Ø Koningsspelen
Ø Schoolreisje of bosdag
Ø Kamp groep 8
Ø Avond-4-daagse
Ø Afscheid groep 8
Ø Attenties

Ouderbijdrage.
Om al deze activiteiten voor uw zoon en of dochter
mogelijk te maken doen we ieder jaar een beroep op de
ouders voor de jaarlijkse ouderbijdrage. De ouderbijdrage
voor dit schooljaar bedraagt € 32,50 per kind
Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer
NL58RABO0120925710 t.n.v. ouderraad Triangel onder
vermelding van de naam van uw kind(eren) en groep.

Contact met de ouderraad.
Indien u in contact wenst te komen
met de ouderraad stuur dan een
mailtje naar :
ouderraadtriangelnijverdal@gmail.com
Natuurlijk kunt u ons ook telefonisch
benaderen of gewoon op het
schoolplein.

Geef mij een school waarin mijn kind vrij is en zich niet
bedreigd voelt, niet in ras of persoon, niet in verwerving
van kennis, niet in geloof, en niet in meningsuiting.
Geef mij een school die kennis aanreikt en een bron van
inspiratie vormt vol nieuwe toekomst plannen.
Geef mij een school zonder drempels voor mij.

