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Beste ouders, 

Graag willen wij jullie een inkijkje geven in wat wij doen als 
ouderraad leden voor de kinderen van school. Natuurlijk zit er 
achter deze uitgave van het Antonnieuws 2.0 wel een doel. Het 
doel is om jullie als ouders te enthousiasmeren om lid te 
worden van de ouderraad, maar ook om het belang van 
helpende handen in te zien. 

Wij hopen dat jullie na het lezen van deze brief een beter 
inzicht hebben gekregen wat er gebeurt met jullie vrijwillige 
bijdrage, die gebruikt wordt voor alle activiteiten op school en 
die heel hard nodig is. 



De eerste jaren dat ik als ouder op 
school kwam bood ik mijn hulp 
aan indien dit werd gevraagd. Ik 
vind het fijn om iets te kunnen 
bijdrage aan het welzijn van de 
kinderen op school. Een keer 
meerijden naar een uitstapje, de 
kleren wassen na een uitstapje. 
Maar ook het meehelpen bij de 
feestdagen. Wat is het fijn om de 
kinderen op zo’n moment te zien 
genieten. Niet alleen je eigen 
kinderen, maar ook de andere 
kinderen leren kennen vind ik een 
erg leuke bijkomstigheid. 

Elk jaar kreeg ik zoals ieder 
ander een email met de vraag of 
ik klassenouder wilde worden. Ik 
dacht de eerste jaren, dat is niets 
voor mij, ik help wel als het 
nodig is, er zijn andere die dat 
vast beter kunnen dan ik dat kan 
(dat denk ik nog steeds, ik ben 
niet zo goed in organiseren ). 

Maar toen onze dochter ook al 
een jaar op school zat heb ik me 
in een opwelling opgegeven, met 
de opmerking erbij dat indien er 
teveel aanmeldingen zouden zijn 
mijn aanmelding mocht komen te 
vervallen. Wat bleek, er was 
helemaal niet zoveel animo. Dus 
sinds twee jaar ben ik nu een 
klassenouder, en ik vind het 
leuker dan ik had verwacht! 

Dus denk je steeds het is niets 
voor mij, maar eigenlijk heb je 
wel interesse, meld je gewoon 
aan. Of wil je eerst nog wat meer 
weten voordat je je aanmeldt, 
kom dan even kletsen als we op 
het schoolplein staan te wachten. 

Groetjes Judith Loeffen, namens 
de klassenouders van unit 1-2-3 

….  En wát vinden de kinderen ervan? 

Als hulpouder ben je betrokken door de O.R.  
Zo help je bijvoorbeeld mee bij de musical van 
groep8!!  
Door het ‘luizenkammmen’ leer je de kinderen 
van de groep allemaal kennen. Ook zorg je voor 
een lekkere lunch tijdens ‘de dag van de leraar’. 

Verder helpen de OR-ouders soms bij het 
verlichten van de taken die te veel zijn voor de 
juffen en meesters, kortom, ze zijn de HELDEN 
van de school! 

Fenne en Loes 

….  En wát vinden kinderen van OR-
ouders ervan? 

Wij vinden het superleuk dat onze 
ouders bij de ouderraad zitten. Daardoor 
weten wij al vaak eerder wat er op 
school gaat gebeuren! Onze ouders 
hebben wel veel plezier met hun 
vrijwilligerswerk, al hebben ze wel 
soms een vergadering, bijvoorbeeld 
over ‘het schoolplein’. 

  Siem en Hugo. 



*****ALERT****ALERT*****ALERT****  
ALERT****ALERT***** 

Dringend zijn wij opzoek naar een locatie voor de 
Bag2school kledingzakken.  

Waarom is Bag2school belangrijk voor onze 
school? Voor elke ingezamelde kilo kleding 
krijgen we geld wat ten goede komt van onze 
kinderen. Denk aan de school t-shirts, 
schoolreisje, bijdrage aan goede doelen etc.  

Dit geld kunnen we eigenlijk niet missen. We 
mogen de kleding zo vaak mogelijk op laten 
halen, door bag2school, waardoor je ook geen 
enorme ruimte kwijt bent, dus is er een plekje in 
de schuur of opslagruimte over, of heeft u een 
ander idee. Laat het ons weten. Vanaf Januari 
houdt de huidige opslag op, en het is zonde om op 
jaarbasis 1000,00 te missen, toch? 

…. En de leerkrachten? 

De OR?  Ontzettend fijn dat deze 
mensen ons bij de grotere 
gebeurtenissen op school zo enorm 
goed ondersteunen! Denk aan de 
aankleding van de school bij 
Sinterklaas, Kerst, carnaval enz.  
En de OR-ouders hebben het niet 
makkelijk gehad de afgelopen tijd; 
de Corona-beperkende maatregelen 
hielden hen vaak buiten de school, 
terwijl ze toch zo graag naar binnen 
wilden! 

En áls het dan kon, zag alles er 
binnen meteen heel sfeervol uit! 

Ik heb dit schooljaar een 
vergadering met de OR 
meegemaakt.  
Je voelde meteen ‘een warm bad’ , 
laagdrempelig, met een fijne 
positieve sfeer.  
De groep voelt aan als een 
geroutineerde geoliede machine die 
snel resultaten neerzet. 

Echt, namens het team durf ik 
gerust te stellen dat ook het team 
van harte hoopt dat de OR de 
komende tijd met ‘nieuwe mensen’ 
kan worden aangevuld, want:  
We hebben de OR hard nodig! 

          Jeroen Verhoeven. 



Mijn ervaring in de OR, Als moeder stond ik op het 
schoolplein te wachten tot de kinderen naar buiten kwamen. 
Over het reilen en zeilen wat er binnen die school gebeurd 
weinig mee bekend. Soms hoorde ik wel wat van de 
kinderen, of van ouders op het schoolplein. Wat ik ook 
precies hoorde, ik vond er altijd wel wat van.  
Ik wist niet of mijn mening klopte, ik miste de andere kant 
van het verhaal. Ik voelde me weinig betrokken bij de 
school.  
Docenten  vond ik moeilijk te bereiken, ook al stonden ze 
op het schoolplein. Ik zou een afspraak moeten maken om 
antwoorden te krijgen op mijn vragen. Dat vond ik het dan 
allemaal niet waard, dus deed ik niks.  
Er werden luizenmoeders gevraagd. Dit kon ik wel op mijn 
vrije dag doen. Mijn kinderen vonden het geweldig dat hun 
moeder een hulpmoeder was. Ik wist niet dat ik mijn 
kinderen hier zo blij mee kon maken.  
Ik kreeg vaker de vraag of ik hulpmoeder wilden zijn, zagen 
ze mij vaker op school. Dit maakte dat ik wel 
klassenmoeder wilden worden, al was het maar voor een 
jaartje. Geen idee welke taken ik kreeg of wat ik moest 
doen. Ik had het idee op deze manier meer verbinding met 
de school te krijgen. Ik was wel bang dat het me veel tijd 
zou kosten, dat viel gelukkig mee. 
 Mijn ogen gingen open toen ik merkte dat ik van veel 
dingen nog niet afwist. Nooit zo bij stil gestaan wat de OR 
allemaal voor de kinderen op school organiseert en doet! 
Sinterklaas, Kerst, carnaval, schoolreisje, het presentje voor 
de grote vakantie en nog veel meer. Er bestaat zelfs een 
versiergroep. 
 Gelukkig hoef ik niet overal aan deel te nemen en heb ik 
zelf in de hand hoeveel tijd ik kwijt ben. Vorig jaar had ik 
me opgegeven voor de organisatie van sinterklaas en de 
Koningsspelen. Dat leek me wel wat. Voor de 
Koningsspelen was al veel voorbereid door de school zelf. 
Taken in de werkgroep werden verdeeld, dus werd mijn 
aandeel nog minder dan ik had verwacht. Uiteindelijk heb ik 
een leuke ochtend gehad en mocht ik met de kinderen 
meekijken met hun spelletjes.  
Voor de schoolfotograaf werd nog een handje extra 
gevraagd. Ik was vrij dus kon wel een ochtend. Kletsen met 
de kinderen en zorgen dat de foto’s vlot gemaakt konden 
worden. Ik heb besloten er nog een jaartje aan vast te 
plakken, want ik heb meer verbinding met de school 
gekregen en mijn kinderen vinden het geweldig dat ik soms 
meehelp. Ik kan meepraten over activiteiten. Lijkt het je ook 
leuk, mag je me gerust even aanspreken. Carmen Geutjes 
Moeder van Fleur en Ilse 

*****ALERT****ALERT****ALERT***
*ALERT****ALERT***ALERT*** 

Onze stand op de avondvierdaagse dreigt te 
verdwijnen. En dat zou jammer zijn. Wat 
houdt het in? Het leukste is dit om met een 
aantal mede ouders/vrienden te organiseren. 
Je doet de inkopen, zet koffie en thee voor de 
meelopende ouders. 

 Er is voor de kinderen koek en snoep en 
drinken. Je zorgt ervoor dat het standje 4 
dagen bezet is. Dit gaat echt ophouden als 
hier niemand voor opstaat. (Dit is geen taak 
vanuit ouderraad)Dus kijk of uw agenda's het 
toelaten om in Juni 4 avonden mee te helpen. 
Hiervoor geldt vele handen maken licht werk. 
Daarbij vindt je verbinding in de 
gemeenschap, en dat is toch ook een reden 
waarom u op Alverna woont?  

Bij vragen mag contact opnemen met Anique 
Hendriks.  

aniquehendriks@me.com 



Graag willen wij ons even voorstellen. Wij zijn Anique Hendriks en Ellen van der Put. 

Moeders van inmiddels op het voorgezet onderwijs, Fleur en Joep. Op school zitten nog onze zonen Siem (groep 
8) en Teun (groep7). Beide zijn wij al heel wat jaren actief voor school.  Jaren geleden zijn wij gevraagd om in te 
stappen in de ouderraad. Beide vinden wij hier veel plezier in, en waarom? Omdat je echt bezig bent met het 
organiseren van de leuke dingen in en rondom school. Als de kinderen dan met een glimlach de school uitrennen, 
en jullie vertellen wat ze weer hebben mogen beleven, geeft ons dat enorm veel voldoening.  

Daarbij is het een feit dat zonder ouderhulp activiteiten op school geen doorgang meer kunnen vinden. En dat zou 
toch jammer zijn???In het begin van het schooljaar komen we als ouderraad bij elkaar. Op de eerste vergadering 
worden de werkgroepen gemaakt.  

De werkgroepen het jaar rond bestaan uit: De Kinderboekenweek, dag van de leerkracht, Sinterklaas, kerst, 
carnaval, Pasen, de sportolympiade, koningsspelen, schoolfotograaf, luizenkammen, schoolreisje. De ouderraad en 
school zorgen ervoor dat al deze activiteiten georganiseerd worden. Je mag hierbij je voorkeuren uitspreken voor 
welke activiteit jij zorg wilt dragen. Altijd word je ingedeeld bij een ervaren ouder, en samen met een leerkracht 
ga jij ervoor zorgen dat het een supergave dag wordt voor de kinderen.  

Nu wij hier dit stukje zitten te schrijven komt bij ons vooral het gevoel bovendrijven dat je middenin het leven van 
je kinderen staat. Je deelt in wat zij meemaken, je leert de kinderen van de klas en van school beter kennen. De ins 
en outs van school maak je van dichtbij mee. De blijdschap van je kind als juist jij het schoolplein op komt lopen. 
Dat is voor ons de kers op de taart, en na al deze jaren zijn wij dankbaar dat we dit mee hebben mogen maken.  

Aangezien wij bijna klaar zijn hier op school, hopen wij dat jullie massaal in gaan stappen in de ouderraad, dan 
wel als hulpouder bij de activiteiten. Zonder ouders lukt het namelijk echt niet, en dat zou toch zonde zijn voor 
alle kinderen.  

Groetjes Anique en Ellen

Heeft u naar aanleiding van deze speciale uitgave van het Antonnieuws 2.0 de ouderraad editie 
nog vragen of wilt u zich opgeven? 

Dat kan bij onze ouderraad voorzitter Susanne van den Broek (moeder Hugo gr.8) 
mail: susannevandenbroek@hotmail.com 

telefoon: 06 12 41 16 80
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