Oudervereniging
IKC De Westerburcht
Beste ouders van IKC de Westerburcht,

Zijn jullie ook allemaal zo ontzettend blij dat onze kinderen weer naar school
kunnen? Gezellig in de klas, met vriendjes en vriendinnetjes, samen, alles weer een
beetje ‘normaal’…. Een beetje, want wij als ouders ontbreken nog in de school. We
kunnen helaas nog niet ‘normaal’ naar binnen. Dit betekent niet dat we als ouders
helemaal niks kunnen doen. DAT KAN ZEKER WEL! Ook in deze onzekere tijden. We
willen jullie dan ook graag uitnodigen om actief te worden binnen de
Oudervereniging van het IKC.

Alle ouders die één of meerdere kinderen op IKC De Westerburcht hebben, zijn
automatisch lid van de oudervereniging, de OV. Normaal gesproken komen de leden
van het OV-bestuur tijdens de info-avonden vertellen wat de OV zoal doet. Dit jaar
hebben we, door de aangepaste setting, besloten het even anders te doen. We
hebben de meer praktische dingen voor jullie op papier gezet en komen zo snel
mogelijk met meer informatie bij jullie terug. Houd de website van het IKC, het
infobulletin en Klasbord vooral in de gaten!

Eerst even algemeen. Wat doet de OV? De OV regelt van alles om het IKC te
ondersteunen. Zij zorgt eigenlijk voor de jus op de aardappels. Allerlei leuke en
nuttige zaken en activiteiten worden vanuit de OV aangestuurd. Zo zorgt zij, heel
praktisch, voor de inning van de jaarlijkse ouderbijdragen. Met die bijdragen kan zij
vervolgens allerlei belangrijke en leuke activiteiten organiseren. Daarvoor heeft de
OV een aantal werkgroepen waarin deze activiteiten zijn ondergebracht en die
worden aangestuurd vanuit het bestuur van de OV. Het bestuur bestaat uit 10
ouders en een teamlid (dit jaar is dat juf Erzsi).

De werkgroepen die vanuit de OV zijn opgezet zijn:
•
•

•
•

•
•

De Catering groep (deze groep regelt de catering bij bijvoorbeeld Koningsdag,
sportdagen, Sinterklaas en Kerst)
De Schouders-er-onder groep (voor allerlei klussen en als bijvoorbeeld vanuit de
andere werkgroepen extra hulp wordt gevraagd; ouders met twee rechterhanden
zijn zeer welkom!!!!)
De Cultuur groep (deze groep regelt het activiteitenfestival met creatieve
activiteiten, sport- en spel, techniek en natuur)
De December groep (deze groep bestaat uit de subgroepen Sinterklaasgroep en
de nieuw te vormen Kerstgroep. De cateringgroep werkt met beide groepen
samen)
De Bibliotheekgroep ((deze groep regelt bijvoorbeeld de uitleen van boeken op
school onder de kinderen) en
De Zomerfeest groep (deze groep zorgt voor een spetterend feest aan het einde
van het schooljaar).

Elk jaar zoeken we voor alle werkgroepen NIEUWE LEDEN die graag willen helpen.
Iedereen is van harte welkom! Is koken en bakken jouw ding, meld je dan aan voor
de cateringgroep. Is Sinterklaas voor jou hèt feest van het jaar, geef je dan voor die
groep op. Verlang je tijdens een hittegolf naar een witte kerst, kom dan bij de
Kerstgroep. Vind je creativiteit belangrijk, doe mee met het organiseren van het
activiteitenfestival. Enzovoort, enzovoort. Alle groepen hebben vaak een paar keer
per jaar een vergadering om alles goed te kunnen organiseren. Denk nou niet dat je
binnen een groep altijd aanwezig moet zijn; ook met één of een paar keer helpen

zijn we super blij. En onze ervaring is dat de kinderen het fantastisch vinden als hun
papa en/of mama op school komt om wat te doen. Dat zul je zien! En het is
natuurlijk supergezellig om met elkaar de schooltijd van je kinderen nog leuker te
maken. Daarom:
WEES WELKOM EN JOIN US!!!!!!!!!! We hopen natuurlijk op veel enthousiaste
aanmeldingen. Samen maken we er een geweldige tijd van met en voor onze
kinderen. Aanmelden kan via Mirjam de Weerdt (mail: mgdejong@home.nl, tel: 06
34584002).

Namens Annemieke, Anouk, Marieke, Nathalie, Nina, Bastiaan, Erwin, Frank, Marcel
en Erzsi.
Hartelijke groeten van
Mirjam de Weerdt
Voorzitter OV

