Betreft: Nieuwe leden voor Oudervereniging basisschool de Komeet gezocht!
Malden, 22 augustus 2018

Beste ouder(s), verzorger(s),
We zijn net gestart met het nieuwe schooljaar. Afgelopen jaar hebben wij afscheid
genomen van een aantal mensen uit de Oudervereniging. Hierdoor zijn wij nu op zoek naar
nieuwe leden!
De Oudervereniging bestaat uit een groep enthousiaste ouders die graag meehelpen met
het organiseren van activiteiten op school. Bijvoorbeeld: Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval,
Pasen, sportdag en de schoolreis. Ook is de Oudervereniging een klankbord voor de
directeur, de leerkrachten die in de vereniging zitten en de Medenzeggenschapsraad.
Tevens is het lid van de oudervereniging meestal de contactouder van de klas. Een
leerkracht kan eventueel een beroep doen op de contactouder om iets te organiseren of
bijvoorbeeld ouders te vinden voor vervoer naar buitenschoolse activiteiten. We
vergaderen ongeveer 10 keer per jaar op een avond en het is fijn als u daarbij aanwezig
kunt zijn! We zijn met name op zoek naar ouders voor groep 1, 2, 7 en 8 maar alle
aanmeldingen zijn welkom!
De samenstelling is het dagelijks bestuur en iedere klas is vertegenwoordigd door een lid
van de Oudervereniging. Wanneer er per leerjaar meerdere groepen zijn, dan hoeft er
maar één lid van het betreffende leerjaar bij de vergaderingen aanwezig te zijn.
Aanmelden kan door te mailen naar: ov@dekomeetmalden.nl In de mail graag uw naam en
telefoonnummer en voor welke klas u graag lid wilt worden. Het reglement van de
Oudervereniging is beschikbaar en op te vragen bij de secretaris.
Wilt u meer informatie, stuur dan een mailtje of neem telefonisch contact (of stuur een
appje) op met Femke Rutten (secretaris Oudervereniging) via: 06 – 24 80 25 78.
Wij hopen dat u zich wilt inzetten als lid van de Oudervereniging en gaan uit van positieve
reacties!
Met vriendelijke groet,
Marco Michiels
Jojanneke Kooij
Femke Rutten
Bestuur van de ouderraad RK Basisschool De Komeet
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