OR St. Joris Heumen

De Ouderraad (OR) zoekt hulp

Basisschool St. Joris heeft een ouderraad (OR) met een vertegenwoordiging van ouders uit
alle groepen. De OR geeft de school ondersteuning bij diverse activiteiten en beheert de
vrijwillige ouderbijdrage aan de oudervereniging. OR leden zijn actief in werkgroepen met
leerkrachten. Ongeveer 5 x per jaar komen zij bij elkaar voor de OR vergadering.

Vacant: Penningmeester
Als penningsmeester beheer je de vrijwillige ouderbijdrage en heb je contact met
de overblijfkrachten. Je vindt het leuk om met financiën bezig te zijn. Je bent
betrokken bij de OR en vergaderingen, maar niet verplicht om deel te nemen aan
activiteiten op school.

Vacant: Algemeen lid Ouderraad
Als algemeen lid van de OR ben je betrokken bij activiteiten op school. Je
vindt het leuk om te weten welke activiteiten jouw kind allemaal op
school doet en biedt graag een helpende hand bij die activiteiten. Je neemt deel aan de OR
vergaderingen en bent actief betrokken in één van de werkgroepen (of meerdere
werkgroepen).
Wil je meer weten of heb je vragen?
Neem vrijblijvend contact op met de ouders van de ouderraad (OR). Je kunt ons persoonlijk
aanspreken op het schoolplein of een mail sturen naar: or@jorisheumen.nl
Groetjes van Mieneke, Mariëlle, Jolanda, Marlies, Peter, Bart

OR St. Joris Heumen
Wil jij weten welke leuke activiteiten jouw kind op school doet?
Bied jij graag een helpende hand?
Ben je minimaal 1 activiteit per schooljaar beschikbaar om te helpen organiseren
en mee te doen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Maak vrijblijvend kennis met de ouders van de Ouderraad (OR).
Vele handen maken licht werk!
Je kunt ons persoonlijk aanspreken of mailen naar: or@jorsiheumen.nl

Voorzitter:
Mieneke Kesseler
moeder van Sterre (groep 3) en bonuszoon Brent (groep 7)

Penningmeester:
Mariëlle Verbong
moeder van Jesse (groep 8)

Secretaris:
Jolanda van Dam
moeder van Koen (groep 6) en Linda (groep 4)

Marlies Schimmel - Naber
moeder van Sara (groep 6) en Lucas (groep 4)

Peter Brouwers
vader van Marin (groep 4) en Niels (groep 2)

Bart Hendriks Franssen
vader van Max (groep 5), Julia (groep 3) en Job (groep 2)

