
De Oudervereniging algemeen 
 
Wie is de Oudervereniging? 

Een school kan niet zonder ouders. 

Gelukkig heeft onze school een 

actieve oudervereniging (OV) die 

activiteiten organiseert en 

coördineert. Daarnaast is de 

oudervereniging aanspreekpunt 

voor ouders, en kan de 

oudervereniging het 

managementteam adviseren over 

zaken die voor ouders van belang 

zijn. We vergaderen ongeveer 8 x 

per jaar.  

Voor elke activiteit is er een 

commissie, bestaande uit enkele 

leden en een enkele teamleden. 

 

Wat doet de Oudervereniging? 

Ieder schooljaar worden er op 

school diverse activiteiten 

georganiseerd. Dit zijn 

schoolactiviteiten die de school 

wel belangrijk vind voor de 

ontwikkeling en het plezier van 

de kinderen. Voor elke activiteit 

is er een commissie, bestaande 

uit enkele OV- en teamleden. 

 

Hoe gaat het met de financien? 

Om al deze activiteiten te 

kunnen bekostigen, wordt er 

een vrijwillige ouderbijdrage 

gevraagd. Daarover leest u 

hiernaast meer.

De OV stelt zich aan u voor… 

Linda Ritskes (voorzitter) 

Als moeder van Yinthe (groep 4) en Philou (groep 2) 

ben ik lid geworden van de OV om van dichtbij mee te 

kunnen maken wat er op school speelt. Het fijne van 

de school vind ik de kleinschaligheid en de sfeer om er 

met elkaar een mooie basisschool tijd van te maken! 

Door middel van de extra activiteiten hopen we de 

saamhorigheid en verbinding tussen kinderen en 

ouders nog meer te kunnen vergroten! 

 

 

Gitta Wildeboer (Penningmeester) 

Ik ben de moeder van Sven (groep 5) en Zoë (groep 1). 

4 jaar geleden ben ik in de OV gestapt omdat ik het 

belangrijk vind om betrokken te zijn bij mijn kinderen 

op school. Daarnaast draag ik, d.m.v. het organiseren 

van leuke activiteiten, graag bij aan een onvergetelijke 

schooltijd 

 

 

 

 

Nieuws van de Oudervereniging   

September 2021 

De ouderbijdrage 

Dit jaar bedraagt de 

ouderbijdrage €55,00 per 

kind. Dit bedrag is inclusief 

€10,00 voor het spaarsysteem 

voor het schoolkamp in groep 

8.  Samen met de 

medezeggenschapraad  is dit 

vastgesteld. Tevens is het ook 

mogelijk om als ouder een 

donatie te geven aan de 

oudervereniging.  

U hoort hier later meer over 

in een bericht van de 

schoolkassa via Parro. 

De bijdrage is geen verplichte 
bijdrage, maar deze wordt 
wel erg op prijs gesteld. De 
ouderbijdrage wordt gebruikt 
om activiteiten te betalen die 
de Oudervereniging 
organiseert. Het gaat om 
activiteiten die buiten het 
schoolprogramma vallen, en 
waarvoor de school geen 
subsidie ontvangt. Een 
belangrijk onderdeel voor een 
leuke schooltijd! Deze 
extraatjes kunnen zonder uw 
bijdrage niet bestaan! 
Voor de verschillende 
activiteiten verdelen we het 
budget om bijvoorbeeld een 
extra feestelijke dag te maken 
met sinterklaas, pasen, de 
Koningsspelen, afscheid van 
groep 8 en natuurlijk het 
schoolreisje.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nanda Griffioen (algemeen lid) 

Als moeder van Berber (groep 5) 

en Siem (groep 2) ben ik bij de ov 

gegaan omdat ik graag meer  

betrokken wilde zijn met de  

school en met de activiteiten en 

feestdagen die de ov samen met 

school organiseert voor de kids. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicole Jansen (algemeen lid) 

Mijn naam is Nicole Jansen en 

moeder van Zoë uit groep 4. Ik ben 

in de OV gegaan om mijn steentje 

bij te dragen aan de evenementen 

en een goede sfeer op school te 

behouden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charissa de Vries (algemeen lid) 

Ik ben moeder van Ivy (groep 6), 

Averly (groep 3) en Lexie (3jaar). 

Als lid van het OV wil ik graag een 

positieve bijdrage leveren rondom 

de activiteiten welke op school 

plaats vinden. 

 

    

 
Eline Gonzalez Olaverria 

(algemeen lid) 

Ik ben de moeder van Dyalen 

(groep 5) en Dilara (groep 3) 

eerder werkte ik op de 

Brandaris bij de buitenschoolse 

opvang. Dat is ook de reden dat ik 

me aansluit bij OV. Wat ik fijn 

vind van de school is, dat de 

school lekker compact is en de 

sfeer om er met elkaar een mooie 

basisschool tijd van te maken!  

Ik hoop een bijdrage te kunnen 

leveren aan het goed functioneren 

van onze school. 

Ik verwacht met mijn kennis en 

ervaring een positieve invloed te 

kunnen hebben met ideeën en 

creativiteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kim Doornebosch 

  (algemeen lid) 

  Mijn naam is Kim, getrouwd met 

  Mario, moeder van Elisa (groep   

  5) en Milan. Inmiddels 2 jaar in    

  de OV en ik vind het erg leuk om  

  betrokken te zijn bij school en   

  het voor de kinderen en ouders   

  een leuke tijd te maken.  

Leerkrachten binnen de OV: 

Daphne Bovendeert (groep 6) 

Marijke Zwanenburg (groep 6) 

Chantal Vijn (groep 7) 

 

 

 

 

 

Vacature 

 
 

 

 

Ben je na het lezen van deze nieuwsbrief enthousiast geworden? En ben je 

daadkrachtig & creatief dan kunnen wij wel extra handen gebruiken, want 

vele handen maken tenslotte licht werk        

Wat krijg je ervoor terug? Blije leerlingen, meer contact met school en 

ouders en een kijkje achter de schermen op de Brandaris. Spreek een van ons 

of een leerkracht aan! 
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