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8.

 Alvast  
     bedankt voor jouw     hulp



2. KOM JE ONS HELPEN? 3.

Beste ouders/verzorgers, 

Op onze school vinden we het erg belangrijk dat ouders en leer- 
krachten goed samenwerken. Dat kan onder andere door het betrekken 
van ouders bij allerlei activiteiten. Ouderhulp is daar een goed voorbeeld 
van en neemt bij ons op school dan ook een belangrijke plaats in. 

Op OBS de Dijk hebben we twee vormen van ouderhulp: 
1.  Hulp bij activiteiten in de klas zoals bij excursies, knutselen, biebbus, 

lezen, enz. De leerkracht of klassenouder benadert voor deze activi-
teiten ouders rechtstreeks. De klassenouder coördineert samen met 
de leerkracht deze hulp. 

2.  Activiteiten voor de hele school, zoals het Sinterklaasfeest,  
Kerst, Pasen, sport- en speldag, schoolreisjes etc. Dit wordt door  
de Ouderraad georganiseerd en gecoördineerd.

In dit ouderhulpboekje gaat het om de activiteiten die door  
de Ouderraad worden georganiseerd. 

Per activiteit vind je een uitleg welke hulp nodig is en hoeveel tijd het  
ongeveer kost. Je kunt je aanmelden om te ondersteunen. Aanmelden 
voor hulp kan via or@vriendenvandedijk.nl 
We hopen dat we ook dit schooljaar weer op een grote respons mogen 
rekenen. Namens de kinderen en het team: alvast bedankt voor je inzet!

groet van de Ouderraad

Stella, Daniëlle, Jaap, Mira, Helen, Ischa, Marjan 
Liza, Stephanie, Karin, Marc en Suzanne

@ Je kunt de OR een mailtje sturen naar: or@vriendenvandedijk.nl
We kunnen echt alle hulp gebruiken. Laten we het samen doen, zodat we 
onze kinderen leuke activiteiten kunnen blijven aanbieden.



De Ouderraad zorgt samen met de  
leerkrachten en hulpouders voor een 
leuke sintviering op school. 

Werkzaamheden: 
• Inkopen schoencadeaus
•  Inkopen van cadeaus voor  

5 december voor de groepen 1 t/m 4 
• Inkopen van strooigoed 
• Sint en Pieten regelen en schminken
•  Op de dag zelf, de aankomst bepalen 

en het begeleiden van Sint en Pieten 
• Draaiboek regelen voor Sint 
• Versieren van de school 

De voorbereidingen starten in septem-
ber en dan komen de leden een aantal 
keer bij elkaar om te vergaderen en te 
plannen. Komend schooljaar zijn we 
vooral op zoek naar nieuwe ouders uit 
de onderbouw. 

Tijdsinvestering: ongeveer 6-24 uur in 
de periode september t/m december, 
afhankelijk van beschikbaarheid en inzet.

1 Sinterklaas

De Ouderraad zorgt samen met de  
leerkrachten en hulpouders voor een 
leuke kerstviering op school. 

Werkzaamheden: 
• Versieren van de school 
•  Het organiseren en het verzorgen van 

de ‘Koek & Zopie’ voor ouders 
• Ondersteunen bij kerstontbijt 

Tijdsinvestering: Inschatting ongeveer 
6-10 uur per persoon.

2Kerst

4. KOM JE ONS HELPEN?

        DIVERSE    
     ACTIVITEITEN

5.@ Je kunt de OR een mailtje sturen naar: or@vriendenvandedijk.nl
We kunnen echt alle hulp gebruiken. Laten we het samen doen, zodat we 
onze kinderen leuke activiteiten kunnen blijven aanbieden.

4

5

SPORT

schoolreis
Deze commissie zoekt in overleg met de 
leerkrachten de schoolreisbestemmingen 
uit van de groepen 1-7 en organiseert het 
schoolreisje. De voorbereidingen hiervoor 
starten al vrij vroeg in het schooljaar. 

Tijdsinvestering: Ongeveer 20 uur over 
een half jaar.

Jaarlijks neemt de school deel aan  
diverse sportactiviteiten. Denk aan  
Koningsdag, schoolvoetbal (groep 7 
en 8) en korfbal (groep 3-8). Je kunt je 
opgeven om hiervoor sportkleding te 
verdelen, inkoop en uitdelen van  
versnaperingen of anderszins mee  
te werken. 

Tijdsinvestering: 
Afhankelijk van 
de activiteit,  
variërend  
2 tot 24 uur
in het voorjaar.

3PAsen
De Ouderraad zorgt samen met de  
leerkrachten en hulpouders voor de 
paasviering op school. 

Werkzaamheden: 
•  Inkopen en verdelen van paaseitjes 
•  Paashaas regelen en schminken 
•  Eieren verstoppen
•  Versieren van de school 

Tijdsinvestering: Een paar uur in de 
weken voor Pasen.



KOM JE ONS HELPEN?6.

De OR-leden hebben een adviserende 
taak richting de Medezeggenschaps-
raad en hebben verder vooral een 
uitvoerende taak:
•  Organiseren van activiteiten, zoals 

Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen en 
nog veel meer! Ieder OR-lid neemt 
deel aan het organiseren van  
verschillende activiteiten, verdeeld  
in ‘commissies’

•  Organiseren en activeren van  
ouderhulp

•  Beheer en innen van ouderbijdrage 
en schoolreisbijdrage

De Ouderraad van Oost en West 
bestaat uit 10 bevlogen ouders.  
Ook interesse? Check dan eens 
vriendenvandedijk.nl

Tijd: Per schooljaar 6-8 vergaderin-
gen in de avonduren. Overige werk-
zaamheden in overleg met elkaar.

De MR bestaat uit ouders en leerkrach-
ten. Samen denken zij mee over het op 
school te voeren beleid. Meer informatie 
is te verkrijgen bij de huidige MR-leden. 
Zij staan vermeld op de website van OBS 
de Dijk. De MR heeft ook een e-mail 
adres voor al je vragen over beleid en 
medezeggenschap: mr@obsdedijk.nl 

Tijd: Per schooljaar 6-8 vergaderingen 
in de avonduren. Overige werkzaam- 
heden in overleg met elkaar.

De Ouderraad ondersteunt het hele jaar 
door bij allerlei projecten en activiteiten 
die hierboven niet staan omschreven.
Het kan zijn dat je je niet wilt binden aan 
bepaalde activiteiten, maar dat je wel zo 
nu en dan wilt helpen op school. In dit 
geval kun je je opgeven voor incidentele 
hulp. We benaderen je dan als er extra 
hulp nodig is.

WAT DOET DE 
OUDERRAAD?
   (OR)

WAT DOET DE 
   MEDEZEGGE-
SCHAPSRAAD?      (MR)

INCIDENTELE HULP

@ Je kunt de OR een mailtje sturen naar: or@vriendenvandedijk.nl
We kunnen echt alle hulp gebruiken. Laten we het samen doen, zodat we 
onze kinderen leuke activiteiten kunnen blijven aanbieden.

7.

   KUNNEN WIJ DIT    
    JAAR OOK OP JOUW
 BIJDRAGE REKENEN?

Je krijgt vanuit de Ouderraad een mailtje om de Ouderbijdrage te vol-
doen. Zoals je kunt zien wordt de Ouderbijdrage goed gebruikt! Zonder 
deze bijdrage kunnen juist die leuke activiteiten niet plaatsvinden. Sint, 
Pasen, Kerst en een schoolreisje zijn activiteiten waar de kinderen het 
meest van genieten en die ze het best zullen onthouden als dé leuke 
dingen die gedaan werden tijdens hun schooltijd.

De Ouderraad vindt het belangrijk om naast de verplichte lesstof aandacht aan 
deze bijzondere momenten te schenken. De Ouderbijdrage is dus cruciaal voor 
het regelen van deze speciale activiteiten!

Waar wordt het geld vooral aan uitgegeven?
Denk hierbij aan materialen (bv Kerst, Sint), versnaperingen bij speciale  
gelegenheden (bv sportdag, Sint, Kerst, Pasen), aankleding van de scholen 
(Kerst, Sint, Pasen). Maar ook schoolreisjes, een deel van de excursies en  
het afscheid van groep 8 betalen we vanuit de Ouderbijdrage. 


