
  “Oudervereniging OBS Het Slingertouw” 

 

Beste ouders, 

Zoals u heeft kunnen lezen zullen we de zakelijke ouderavond evenals voorgaande jaren weer digitaal 

houden. Samen met de medezeggenschapsraad (MR) delen we de stukken via het ouderportaal. U 

kunt in alle rust de documenten doorlezen uw vragen mailen naar de oudervereniging (OV). Voor de 

documenten van de MR geldt dezelfde werkwijze, u kunt hiervoor de MR mailen. 

Evenals schooljaar 2020-2021 hebben we ook binnen de basisscholen een bijzonder schooljaar achter 

de rug. Vanuit de OV vroeg dit om de nodige flexibiliteit, met name rondom de laatste lockdown eind 

december 2021. Gelukkig konden we alternatieven bieden, waardoor de kinderen alsnog van de 

(alternatieve) kerstviering konden genieten. We hebben de jaarlijks terugkerende activiteiten 

(kinderboekenweek, sinterklaas, schoolfotograaf, uitslingerdag en afscheid groep 8, enzovoorts in 

volle glorie mogen vieren. Ook de avondvierdaagse heeft doorgang mogen vinden. Wij hebben als OV 

met veel plezier onze bijdrage mogen leveren. Dit geldt eveneens voor de aankleding van de school 

(bijv. herfst, sinterklaas, kerst, winter enz). 

Afgelopen jaar is goed gehoor gegeven aan de oproep tot de vrijwillige schoolbijdrage. Hiermee 

kunnen we de activiteiten voor de kinderen blijven organiseren. We willen u hiervoor hartelijk 

danken. Sommige ouders storten boven de vrijwillige bijdrage iets extra’s, dit komt ten goede aan 

het schoolfonds. Vanhieruit kunnen extra dingen voor de school of kinderen worden aangeschaft.  

Zoals elk jaar is er een wisseling geweest in de bezetting van de OV. Er zijn een aantal enthousiaste 

ouders gestopt om uiteenlopende redenen. Maar gelukkig hebben zich ook weer een aantal nieuwe 

enthousiaste en actieve ouders aangesloten zodat onze bezetting op ongeveer 12- 14 ouders blijft. 

Uiteraard zijn extra ouders altijd welkom. Er zijn tal van activiteiten waar we ondersteuning bij 

kunnen gebruiken. We hebben diverse werkgroepen (bijv. werkgroep kerst) waarbij diverse ouders 

uit de OV zijn aangesloten. In feite kun je zelf aangeven welk thema je leuk vind en aansluiten bij de 

betreffende werkgroep. We vormen samen een fijne groep die samen met de leerkrachten een 

gezamenlijke missie heeft, namelijk het bezorgen van een prachtige schooltijd voor de kinderen. 

Bijgesloten kunt u het financieel jaaroverzicht/jaarrekening van 2021-2022 en de begroting van 2022-

2023 vinden. Bestudeert u deze op uw gemak. Mocht u vragen hebben mail dan gerust naar 

ovslingertouw@gmail.com, wij zullen dan zo spoedig mogelijk reageren op uw vraag. 

Hartelijke groet namens alle ouders- en medebestuursleden van de oudervereniging, 

 

Siemen de Roo     

Voorzitter Oudervereniging   

OBS Het Slingertouw    


