
Nieuwsflits van de OR 

Dit jaar bestaat de oudercommissie uit de volgende leden: 

 

 

 

Voorzitter  

Bea Wilbrink 

Moeder van: Hasse (groep 7) en Raf (groep 3) 

Penningmeester 

Daniëlle Nieuwenhuis 

Moeder van: Floor (groep 7) en Jort (groep 3) 

Secretaris 

Karin Waanders 

Moeder van: Joey (groep 6) en Kenji (groep 3) 

 

 

 

 

 

 

Algemene leden: 

Bianca Mulder 

Moeder van: Milou (groep 8) en Lindy (groep 7) 

 

Miranda Geerdink 

Moeder van: Manischa (groep 8) 

Mirjam Slief 

Moeder van: Matt (groep 8) en Thijn (groep 7) 
 
Janneke van de Brink 
Moeder van: Guus (groep 5), Teun (groep 2) 
 
Linda Klomp 
Moeder van: Luna (groep 7) 
 
Charlotte van Brussel 
Moeder van: Elias (groep 5) en Salome (groep 2) 
 
Jannette Hinderks 
Moeder van: Beau (groep 4) en Bram (groep 2) 
 

Leerkrachten: Liedy Kruitbosch, groep 7/8  

Afgelopen jaar is de ouderraad weer gegroeid. Wij verwelkomen het volgende nieuwe lid : Jannette Hinderks. 

Activiteiten 
De ouderraad organiseert met veel plezier diverse activiteiten voor de kinderen van de Tweede Stee. Zo zijn 

afgelopen jaar de volgende activiteiten georganiseerd: 

• September: De back to school party en het begeleiden en organisatie van de schoolfotograaf 

• Oktober & november: Speculaas- en kruidkoekactie.  

• November & december: Sint- & Kerstactiviteiten met daarbij presentjes voor Sint en Kerst, een 

klassencadeau van de Sint, versieringen en lekkers voor ouders en kinderen 

• Maart: NL-Doet actie waarbij we het onderhoud van de tuin en school hebben gedaan. 

• April: Paasactiviteit met diverse spellen, de organisatie van de Koningsspelen met een lopathon waarvan de 

opbrengst is gebruikt voor de aanschaf van sport en spelmateriaal. 

• Mei:, het organiseren en begeleiden van de Avond4daagse van Eerbeek en deelname aan de scholierencross 

in Apeldoorn geregeld door Marijke, de koek en drinken door de OR. 

 

 

 

 



• Juni: Organisatie en begeleiden van de Zwem4daagse bij zwembad de Molenallee in Loenen. 

• Donatie vanuit de ouderraad tijdens de Kinderboekenweek. Hiervoor krijgt elke klas een bepaald bedrag om 

een aantal nieuwe leesboeken aan te schaffen 

• Beheren van het geld voor de schoolreisjes en het regelen van de bussen 

• 6-wekelijkse vergadering over de voortgang van de activiteiten en om nieuwe activiteiten te bespreken 

Algemeen 
In ieder schooljaar zijn er diverse activiteiten waarmee wij geld proberen te werven. Dit zorgt ervoor dat wij veel 

activiteiten kunnen organiseren en toch de kosten voor de ouderbijdrage laag kunnen houden.  Wij verzoeken u dan 

ook om een incassoformulier voor de ouderbijdrage in te vullen mocht u dit nog niet hebben gedaan, zodat wij ook 

dit jaar weer veel activiteiten kunnen organiseren. Mocht u hier vragen over hebben of problemen mee hebben 

schroom dan niet om dit aan een van de ouderraadleden kenbaar te maken of door een mail te sturen naar 

ordetweedestee@gmail.com. 

Wij staan altijd open voor nieuwe ideeën of suggesties. Heeft u een leuk idee dan horen wij dat graag van u! 

Af en toe doen wij ook een beroep op ouders als we extra hulp nodig hebben bij activiteiten. 

Wilt u ook graag helpen? U kunt dit het beste aan ons doorgeven via de gele formulieren of door een mailtje te 

sturen naar ordetweedestee@gmail.com.  

Via deze weg willen wij dan ook alle ouders/verzorgers bedanken die ons afgelopen schooljaar hebben geholpen en 

we hopen dat we ook dit jaar weer op uw steun mogen rekenen. 

Wij wensen alle kinderen en ouders een fijn en gezellig schooljaar toe! 

 

De ouderraad 

ordetweedestee@gmail.com 
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