
 
     

 
Oudervereniging klimop 

 
 
 
 
 

Met uw hulp maken we 
 er samen een leuke schooltijd van  

voor en met onze kinderen! 
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Even voorstellen:  
 
Op 27 november 1975 is de 
oudervereniging opgericht. 
Het bestuur van de oudervereniging bestaat 
uit de klassenvertegenwoordigers van elke 

groep. De belangrijkste taak van de 
oudervereniging is ouders te betrekken bij 
de school/groep van je kind(eren), om zo 

samen leuke activiteiten voor de kinderen 
binnen en buiten de school te organiseren. 
 
Klassenvertegenwoordiger 

 
Ieder schooljaar wordt er door de ouders van de kinderen die op dat 
moment in groep 1 zitten een klassenvertegenwoordiger gekozen. 
Eind groep 4 kan men zich herkiesbaar stellen. Als klassen-
vertegenwoordiger ben je de schakel tussen de ouders en 
groepsleerkracht. Als klassenvertegenwoordiger benader je ouders 

voor ondersteuning en hulp tijden de diverse activiteiten. Je bent 

aanspreekpunt voor de leerkracht als deze hulp van de ouders 
wenst. De klassenvertegenwoordiger mag bij alle activiteiten, die 
door de oudervereniging ondersteunt worden, aanwezig zijn. 
 
Het bestuur van de oudervereniging vergadert ongeveer vijf keer 
per jaar. Bij deze vergadering is ook een vertegenwoordiger van 

school aanwezig. 
 
 

Welke activiteiten organiseren en ondersteunen we zoal 
 
Voor de groepen 4 t/m 8 wordt er in de staatsbossen te Sint Anthonis 
een bosdag georganiseerd. Door de oudervereniging wordt er in het 

bos gezorgd voor wat te eten, dat de kinderen en aanwezige ouders 
en leerkrachten tussen de middag gezellig samen nuttigen. Tevens 
zorgen wij voor fruit en wat drinken. 
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Tijdens de jaarvergadering nodigen wij een gastspreker uit, die 
aansluitend aan de vergadering een bepaald thema presenteert. Wij 
gaan op zoek naar een thema dat ouders aanspreekt. 
 
Als in december Sint en zijn pietermannen op school komen neemt 

de oudervereniging de kosten voor de cadeautjes voor haar rekening. 
De kinderen uit groep 6 t/m 8 mogen een surprise maken. Zij krijgen 
hiervoor een bijdrage van de oudervereniging om daaraan te 

besteden. 

 
 
Vrijdag voor de carnaval barst dit feest voor de kinderen op de 
basisschool los. Onder begeleiding van de ‘grote’ prins en prinses 

en de jeugdprins en -prinses wordt de Klimopper bekend gemaakt. 
Iedere groep brengt een toneelstukje of dansje ten tonele. De 
oudervereniging trakteert de kinderen tussen de middag op friet 
met knakworst.  
 
Voor de groepen 1 t/m 3 wordt een bosdag georganiseerd in de 
staatsbossen te Sint Anthonis. Ouders en leerkrachten die 

meehelpen verkleden zich n.a.v. een thema. Op school maken de 
kinderen zelf iets om aan te trekken voor het thema. Tijdens de 
bosdag worden de kinderen in het bos getrakteerd op een 
tussendoortje. Na afloop worden de kinderen op school getrakteerd 
op friet met knakworst. 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-oqrvZrKAhUCdA8KHcgHCvQQjRwIBw&url=http://www.secondhomekinderopvang.nl/BSO/Zwemlessen.php&psig=AFQjCNHdu2YURMJFrW4eFV9JpBVAByiklQ&ust=1452351379876286
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-oqrvZrKAhUCdA8KHcgHCvQQjRwIBw&url=http://www.secondhomekinderopvang.nl/BSO/Zwemlessen.php&psig=AFQjCNHdu2YURMJFrW4eFV9JpBVAByiklQ&ust=1452351379876286
http://thumbs.dreamstime.com/z/school-1089399.jpg


 

 

Voor de groepen 3 t/m 8 wordt een sportdag gehouden. Tijdens 

deze sportieve ochtend zorgt de oudervereniging voor drinken en 
wat lekkers. Na afloop van de sportdag krijgen alle kinderen van de 
hele school een kleine versnapering.  
 
Eind groep 8 worden de schoolverlatersdagen gehouden. De  
klassenvertegenwoordiger van groep 8 mag mee als begeleid(st)er. 

Dit is voor iedere klassenvertegenwoordiger een geweldige 
afsluiting voor zijn of haar diensten. De oudervereniging levert een 
bijdrage aan deze schoolverlatersdagen. 

 
 

 
 
 

Aangezien bovenstaande activiteiten niet allemaal betaald kunnen 
worden van de contributie die de ouders jaarlijks aan de 
oudervereniging afdragen, organiseren wij één keer in de 2 jaar 
een rommelmarkt.  
De opbrengst van deze rommelmarkt zal naast de bovengenoemde 
activiteiten ook besteed kunnen worden aan: iets extra’s voor onze 
kinderen, het aanschaffen van speeltoestellen, het opknappen van 

de speelplaats, buitenschoolse activiteiten, schoolreisje en 
gastspreker tijdens de jaarvergadering. 
 

Wat houdt het lidmaatschap in? 
 
Als u graag wilt dat uw kind(eren) ook mee kan genieten van al dit 

extra’s, kunt u lid worden van de oudervereniging en verplicht u 
zich tot het voldoen van de vastgestelde contributie. De kosten van 
bovengenoemde activiteiten worden onder andere van deze 
contributie betaald. 
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