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De OV in het kort

De oudervereniging:

 Organiseert verschillende activiteiten op school

 Helpt bij activiteiten die vanuit school georganiseerd worden

 Regelt de vrijwillige ouderbijdrage

 Verzorgt attenties bij dag van leraar, lief en leed, etc.

 Vergadert vier keer per jaar, waarvan twee keer gezamenlijk met de 

oudercommissie van Koos



De oudervereniging bestaat dit schooljaar uit:

• Simone Oosterkamp

• Femke Westerkamp

• Karin Assink (laatste jaar)

• Nienke Noordkamp (laatste jaar)

• Willem Otten

OV leden



Activiteiten

Net als afgelopen jaar gingen veel activiteiten door Corona niet door. 

Onderstaand overzicht geeft de activiteiten weer die wel doorgingen en waar 

de OV bij heeft ondersteund. 

Activiteit Bijdrage OV

Dag van de leraar (oktober) Verzorgen van een attentie voor alle leraren

Sinterklaas Mede organiseren alternatief sinterklaasfeest en contact met de Sint en 

Pieten

Kerst Halen van (deel) van de boodschappen voor het kerstonbijt en helpen 

met het samenstellen van de ontbijtpakketjes

Zomaar (januari) Attentie voor alle leraren als blijk van waardering 

Schaatsen (februari Verzorgen van warme chocolademelk, ranja en iets lekkers voor alle 

kinderen

Pasen Medailles voor de eiertik wedstrijden en een attentie voor alle kinderen

Schoolfeest (juni) Mede organiseren van de activiteiten, helpen opbouwen en afbreken 

van de speeltoestellen



Resultaat 2020-2021 en begroting 2021-2022

Financiën



Nieuwe leden gezocht!

 Vind je het leuk om te helpen met het organiseren van activiteiten?

 Wil je als ouder meer betrokken zijn bij de school?

 Meld je dan aan voor de OV!

 Ivm vertrekkende leden is er ruimte voor 2 tot 3 nieuwe OV leden.

 Vanaf het schooljaar 2022-2023 zoeken we een nieuwe penningmeester of 

voorzitter. 

 Interesse? Meld je bij een van de OV leden en je kunt bij een volgende 

vergadering eens kijken of het iets voor je is.



vragen of opmerkingen?

Spreek een van de OV leden aan of via de onderstaande 

contactinformatie:

Willem Otten

wwotten@gmail.com

0618207103

Contact informatie

mailto:wwotten@gmail.com

