Oudervereniging

een lekker broodje, de wek-kèl. De werkgroep zorgt er
voor dat alles wordt geregeld om deze activiteit mogelijk
te maken.

Op De Horst

Op 17 maart 2010 is de Oudervereniging van
Basisschool Op De Horst opgericht.
Wat doet de Oudervereniging
De Oudervereniging wil de samenwerking tussen de
ouders, het schoolbestuur en het personeel met
betrekking tot onderwijs en vorming van de
leerlingen van Op De Horst bevorderen.
De belangrijkste taak van de Oudervereniging is:
ouders betrekken bij de school. Dit gebeurt op twee
manieren. De eerste is het geven van informatie
middels de nieuwsbrief. Daarnaast worden ouders
uitgenodigd deel te nemen in een werkgroep waarin
ook teamleden zitten, om zo samen voor de kinderen
leuke activiteiten binnen en buiten de school te
organiseren.
Welke werkgroepen zijn dat, en wat doen zij?
Werkgroep Sint Maarten
Het feest van Sint Maarten wordt ieder jaar gevierd
met een optocht, waarin de kinderen meelopen met
hun zelfgemaakte lampion. De lampionnen worden in
de klas gemaakt. De optocht wordt altijd begeleid
door de tamboers van St. Hubertus en ook de fanfare
is present. En natuurlijk ook Sint Maarten zelf op zijn
paard! Als afsluiting krijgen alle kinderen van school

Sinterklaas werkgroep
Ieder jaar weer zorgt een werkgroep van ouders en
leerkrachten dat tijdig een uitnodiging wordt gestuurd
naar Sinterklaas en zijn pieten om op school langs te
komen. Voordat hij komt zijn de kinderen met allerlei
activiteiten omtrent het sinterklaasfeest bezig. Sint
wordt ingehaald en wordt getrakteerd op optredens van
de kinderen. Daarna bezoeken Sint en zijn gevolg de
klassen en krijgen de kinderen uiteraard een cadeautje.
Verder organiseert deze werkgroep het sinterklaasfeest
in De Slenk voor de jongste kinderen uit de wijk, waar
ook alle kinderen van school welkom zijn. Een vrolijk
feest met veel muziek, waarbij alle kinderen lekker
kunnen dansen en springen. De kinderen van de
bovenbouw zijn ook aanwezig om met hun blokfluiten
bij te dragen aan de muzikale omlijsting.

Werkgroep Kerst
Het kerstfeest is altijd weer een sfeervolle
afsluiting van het jaar. Vast onderdeel van de
kerstviering is het kerstdiner op de laatste
donderdag voor de kerstvakantie. Alle kinderen
nemen dan iets mee voor het kerstdiner en de
leerkrachten brengen de lokalen in kerstsfeer. De
werkgroep zorgt voor de verdere aankleding, bijv.
met een kerststal. Iedere groep dineert in zijn
eigen lokaal. Kortom, een heerlijke avond!

Carnavalswerkgroep
Carnaval is in Groesbeek altijd een groot feest en
dus ook bij Op De Horst. De carnavalswerkgroep
slaagt er ieder jaar weer in om er een vrolijke boel
van te maken. In de gymzaal lopen kinderen de

polonaise en zingen ze mee met de Groesbeekse
schlagers. Uiteraard komt ook de prins van CV Net
Aecht op school langs.

Werkgroep paasmarkt / goede doelenmarkt
Het ene jaar is er een paasmarkt en het andere jaar
een goede doelenmarkt op school. Er zijn dan allerlei
dingen te koop die de kinderen zelf hebben
geknutseld en tegen betaling kan er aan verschillende
activiteiten worden deelgenomen. En er is altijd
lekker eten en drinken! De opbrengst van de
paasmarkt is bestemd voor de oudervereniging en de
opbrengst van de goede doelen markt voor 2 of 3
vooraf bepaalde goede doelen.

Werkgroep feestdag
Twee jaren achtereen is er een feestdag en het derde
jaar is er een schoolreisje. Als er een feestdag is, bedenkt
de werkgroep een thema en organiseert rond dit thema
een leuke dag met spelletjes, eten en andere
activiteiten. In de afgelopen jaren hebben we
bijvoorbeeld een heksen- en trollendag gehad en een
dag met minute to win it spelletjes.

Schoolkamp
Leerlingen van groep 8 gaan, als afsluiting van hun
schooltijd, een aantal dagen op kamp.
Voor de schoolverlaters altijd weer een bijzonder
evenement om op terug te kijken.

Schoolreisje
Eén keer in de drie jaar wordt er een schoolreisje

georganiseerd. Dat jaar is er geen feestdag. De
bovenbouw is tot nu toe altijd naar de Efteling
geweest, maar de onderbouw heeft al
verschillende parken bezocht (Julianatoren,
Toverland).
Algemeen
Een aantal keren per jaar verschijnt er een
nieuwsbrief waarin belangrijke informatie wordt
verstrekt, zoals nieuws vanuit de directie, de
Oudervereniging en de MR. Zo kunt u op de
hoogte blijven van alle activiteiten op school.
Lidmaatschap
Uiteraard kosten al deze activiteiten geld. Om
deze te kunnen blijven organiseren, vragen we alle
ouders om zich in te schrijven als lid van de
Oudervereniging en de contributie daarvoor te
voldoen.
Zodra uw kind op school komt, krijgt u van de
Oudervereniging een inschrijfformulier.
Ook kunt u zich ieder schooljaar opgeven om lid te
worden van een werkgroep zodat u mee kunt
helpen met de organisatie van één of meer
activiteiten.
En misschien heeft u wel een idee voor een
nieuwe activiteit….laat het ons alstublieft weten!!!

