Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek
Aarle-Rixtel, 15 september 2016
Op de Driehoek worden regelmatig activiteiten georganiseerd.
Bij een groot aantal van deze activiteiten is de hulp van ouders meer dan welkom. Helpen bij een
activiteit is ontzettend leuk. Door te helpen op school ben je als ouder betrokken bij de school en
klas van je kind(eren). Het is een leuke manier om de klasgenootjes, ouders en leerkracht van je
kind(eren) op een aangename manier beter te leren kennen. Bovendien vindt ieder kind het
ontzettend leuk wanneer zijn of haar mama of papa een keer komt helpen.
Als er hulp gewenst is bij een activiteit, wordt dit door middel van de nieuwsbrief en/of de
bouwouder van een klas gevraagd.
Ook komt het voor dat er intekenlijsten hangen waarop ouders zich kunnen inschrijven op
activiteiten.
Hieronder volgt een overzicht van activiteiten op de Driehoek:
Bouwouder
Een bouwouder is het eerste aanspreekpunt van de leerkracht wanneer er ouderhulp gewenst is
bij een activiteit. Deze bouwouder krijgt uitleg over de activiteit die gaat plaatsvinden en welke
hulp hiervoor nodig is van ouders. Vervolgens gaat de bouwouder via e-mail of telefoon andere
ouders benaderen met de vraag of ze bereid zijn om te helpen.
Bovendien kan de bouwouder een aanspreekpunt voor andere ouders zijn.
Voor de bouwouders is er een uitgewerkte taakomschrijving.
Ouderraad
Op de Driehoek is er een actieve Ouderraad (OR).
De ouderraad bestaat momenteel uit 8 ouders. Een vergadering wordt tevens bijgewoond door de
directie (of een teamlid). Nieuwe ouderraadleden zijn van harte welkom.
De ouderraad vraagt aan alle ouders een ouderbijdrage. De hoogte van deze bijdrage wordt in de
jaarvergadering vastgesteld. De ouderbijdrage is noodzakelijk om de activiteiten te financieren.
Zonder deze bijdrage kunnen activiteiten als excursie naar Kasteel van Sinterklaas, schoolkampen,
schoolreis, creaweek, carnaval, etc. geen doorgang vinden.
De OR vergadert ongeveer 8 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar voor alle ouders.
Wanneer u een verslag van de vergaderingen wilt, kunt u dat aangeven bij Marieke
(info@3hoek.nl). Zij mailt u de verslagen van de vergaderingen door.
Een OR lid neemt voor minimaal 2 jaar zitting.
Medezeggenschapsraad
Op de Driehoek is er ook een actieve Medezeggenschapsraad (MR).
De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden.
De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar voor alle ouders.
Wanneer u een verslag van de vergaderingen wilt, kunt u dat aangeven bij Marieke
(info@3hoek.nl). Zij mailt u de verslagen van de vergaderingen door.
Een MR lid neemt voor 3 jaar zitting. Na deze periode worden er verkiezingen gehouden voor een
nieuw lid. Een aftredend lid kan zich herkiesbaar stellen.
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Luizenouder
We willen graag dat de Driehoek hoofdluis vrij is. Om dit te bereiken heeft de ouderraad dit
onderwerp regelmatig op de agenda staan.
Na elke schoolvakantie en bij tussentijdse melding van hoofdluis wordt er een luizencontrole
gehouden door ouders. De laatste jaren loopt de luizencontrole heel goed. Na elke vakantie staat
een grote groep ouders klaar om te helpen. Deze groep moet echter wel elk jaar aangevuld
worden met nieuwe ouders vanuit de onderbouw.
Om deze controles uit te voeren heeft elke klas minimaal 2 ouders nodig. Je kunt je aanmelden bij
de tijdens de informatieavond of bij Sandra Verbakel, moeder van Roos en Vera, groep 6/7.
bramanne@hotmail.com
Biebouder
Als biebouder beheer je het bibliotheekpasje van een klas en ga je ... wekelijks boeken halen (en
terugbrengen) in de bieb die in de klas gelezen kunnen worden. Als school mogen wij extra boeken
lenen. We kunnen zo in het aanbod aansluiten op wat populair is bij de kinderen en zeker ook
aansluiten bij de thema’s die actueel zijn in de klas.
Versieren van de school
Ongeveer 5 keer per jaar wordt de school gezellig aangekleed in een thema welke past bij het
jaargetijde of thema in de school.
Ouderhulp:
Uitdenken en uitvoeren van de versiering van de school. Per thema neemt dit 1 à 2 ochtenden in
beslag. Extra hulp is van harte welkom. Je kunt je aanmelden bij de groepsleerkracht of bij één van
de OR-leden.
Vervoer
Regelmatig maken de kinderen een uitstapje naar een voorstelling, een museum etc.
Wanneer het nodig is om met de fiets of auto te gaan, is er hulp van ouders nodig bij het brengen
en halen van de kinderen.
De bouwouder zal ouders benaderen wanneer er vervoer nodig is en weet dan ook te vertellen of
de aanwezigheid van ouders gedurende de activiteit is toegestaan.
U kunt uw benzinekosten/ parkeerkosten declareren bij de ouderraad. Weet dan dat dit direct van
het budget wat bestemd is voor de kinderen afgaat.
Herfst en lente activiteit
Tijdens deze jaargetijden wordt er voor alle groepen een activiteit georganiseerd.
Het doel hiervan is om de kinderen bewust te laten zijn van het betreffende jaargetijde. Deze
activiteit wordt door de school georganiseerd.
Ouderhulp:
De leerkracht geeft aan via de bouwouder en nieuwsbrief wat voor activiteit er wordt
georganiseerd en welke hulp ze daarbij kunnen gebruiken.
Afhankelijk van de activiteit die er wordt georganiseerd neemt dit de volgende tijd in beslag:
1 of 2 bijeenkomsten + het uitvoeren van je opdracht die hier uit voortkomt. Maar soms enkel
aanwezig bij het uitvoeren van de activiteit.
Literaire avond
In de week van de Kinderboekenweek wordt er op donderdagavond een literaire avond
georganiseerd door alle groepen.
De kinderen oefenen in de klas een stukje of maken een knutselwerk dat past bij het thema van de
Kinderboekenweek. Tijdens deze literaire avond is er een uitvoering of tentoonstelling waarbij de
ouders van harte welkom zijn om te komen kijken.
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Deze uitvoering duurt ongeveer een uur. De datum en aanvangs- / sluitingstijd wordt vermeld in de
nieuwsbrief.
Sinterklaas
Ieder jaar bezoekt Sinterklaas de groepen 1 t/m 4 van De Driehoek.
Deze activiteit wordt georganiseerd door het team (i.s.m. de ouderraad).
Er is voor deze activiteit geen hulp nodig van ouders.
De groepen 5 t/m 8 houden een surprise ochtend of -middag.
Er worden lotjes getrokken en de kinderen maken voor elkaar een surprise + gedicht en kopen
voor een (van te voren afgesproken) klein bedrag een cadeautje voor in de surprise.
Elke klas krijgt van Sint een cadeau. Dit cadeau, het strooigoed en alle overige kosten voor de
sinterklaasactiviteit worden van de ouderbijdrage betaald.
Kerstviering
Jarenlang is er op de laatste donderdagavond voor de kerstvakantie door de leerlingen van groep
(7/) 8 een kerstactiviteit georganiseerd. Afgelopen schooljaar hebben a.g.v. onze verhuizing een
nieuwjaarsreceptie gehouden, waar we ook erg van genoten hebben. We zetten dit schooljaar de
verandering voort en gaan op vrijdagochtend een kerstontbijt en -viering organiseren. Hoe dit er
precies uit gaat zien, weten we nu nog niet, behalve dat we dit ook graag met ouders doen.
Indien ook hulp gewenst is door ouders, wordt dit kenbaar gemaakt.
Schoolreis
Ieder jaar wordt er voor de kinderen van groep 1/2 een schoolreis georganiseerd. De organisatie
wordt verzorgd door ouders en de leerkrachten van groep 1/2.
In een drietal bijeenkomsten wordt het thema voorbereid en wordt de taakverdeling besproken.
De ouders werken dit verder in groepjes uit.
De ouders die deze dag mee organiseren mogen ook mee op het schoolreisje zelf.
Loting ouderhulp. Inschrijven voor kamp, betekent dat je zelf zeker geregeld krijgt/ hebt dat je
mee kunt gaan.
Wanneer er meer ouders mee willen op schoolreis, dan mee mogen, wordt er geloot.
Iedereen loot mee, behalve:
- Ouders die in de visie van de school, door hun inzet, recht hebben op deelname aan het
kamp. Dit wordt intern door de directie bepaald en kan gezien worden als dank voor hun
inzet voor de school.
- De ouders die het jaar ervoor uitgeloot zijn. Zij mogen zeker mee het jaar daarop mee op
schoolreis.
Per kind mag er 1 ouder inschrijven.
Ouderhulp:
● Max. 3 bijeenkomsten
● Uitwerking van je gekozen taak
● Aanwezigheid op schoolreis
● Evaluatie bijeenkomst
Kamp
Voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 wordt er een kamp georganiseerd.
Ieder jaar wordt er aan de hand van de groepssamenstelling gekeken welke groepen er samen op
kamp gaan. Voor dit schooljaar zijn de kampen als volgt samengesteld:
Groep 3/4 : 1 nacht
Groep (5/) 6/7/8 : (2/) 3 nachten

Ik kan het .. Ik wil het

.. Ik doe het

.. Zelf .. Samen met jou.

Kamp groep 3 t/m 4
We gaan we op de fiets naar de kamplocatie. Hiervoor zijn wat fietsouders nodig.
De kampen worden georganiseerd door de leerkrachten en ouders.
In een aantal bijeenkomsten wordt er een thema gekozen en worden er bijbehorende activiteiten
bedacht. Deze activiteiten worden in groepjes van ouders uitgewerkt.
De ouders die bij de organisatie zijn betrokken, dienen ook het hele kamp aanwezig te zijn voor de
nodige ondersteuning (dag + nacht).
Ouderhulp:
● Ongeveer 4 bijeenkomsten
● Uitwerking van je eigen taak
● Aanwezigheid tijdens kamp
● Evaluatie bijeenkomst.
De kosten voor dit kamp worden van de ouderbijdrage (ouderraad) betaald.
Kamp groep 5 t/m 8
Dit jaar gaan we op kamp met de groepen 5/ 6/ 7 /8. We vertrekken op dinsdag. Groep 5 blijft 2
nachten en de andere groepen gaan 3 nachten op kamp.
We gaan op de fiets naar de kamplocatie. Groep 5, 6 en 7 slapen in een kamplocatie. De leerlingen
van groep 8 mogen in tenten slapen.
Het kamp wordt georganiseerd door de leerkrachten en ouders.
In een aantal bijeenkomsten wordt er een thema gekozen en worden er bijbehorende activiteiten
bedacht. Deze activiteiten worden in groepjes van ouders uitgewerkt.
De ouders die bij de organisatie zijn betrokken, dienen ook het hele kamp aanwezig te zijn voor
de nodige ondersteuning (dag + nacht)
Tijdens dit kamp vinden er ook excursies plaats.
Kamploting. Wanneer er meer ouders mee willen op kamp, dan mee mogen, wordt er geloot.
Iedereen loot mee, behalve:
- Ouders die in de visie van de school, door hun inzet, recht hebben op deelname aan het
kamp. Dit wordt intern door de directie bepaald en kan gezien worden als dank voor hun
inzet voor de school.
- De ouders die het jaar ervoor uitgeloot zijn. Zij mogen zeker mee het jaar daarop, mits voor
hetzelfde kamp. Dus uitgeloot in groep 2, betekent niet automatisch mee in groep 3.
Uitgeloot in groep 5, betekent niet automatisch mee in groep 6. Nieuwe situatie, is nieuwe
ronde loten.
Alle overige ouders loten 1x mee. Word je jaar 1 uitgeloot, dan mag je jaar 2 zeker mee. Maar
mocht je in jaar 2 niet kunnen, dan gaat je beurt voorbij en loot je in jaar 3 gewoon weer mee.
(Jaar 1 is niet groep 1. Dit kan op elk moment in de schoolloopbaan van je kind starten).
Per kind mag er 1 ouder inschrijven.
Ouderhulp:
● Ongeveer 4/5 bijeenkomsten
● Uitwerking van je eigen taak
● Aanwezigheid tijdens alle dagen en nachten van het kamp
● Evaluatie bijeenkomst.
Voor de 3 nachten kamp van groep 6/7/8 wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd van ouders.
Deze bijdrage wordt vastgesteld tijdens de jaarvergadering van de ouderraad aan het begin van
het schooljaar. In de jaarvergadering wordt ook vastgesteld of er een extra bijdrage nodig is voor
de twee overnachtingen van groep 5. De overige kosten worden van de ouderbijdrage (ouderraad)
betaald.
Afscheid groep 8
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De laatste officiële schooldag is voor onze groep 8 leerlingen altijd een bijzondere dag.
Door hun ouders wordt er een middagactiviteit, een afscheidsavond en een feest georganiseerd.
Omdat we het op De Driehoek belangrijk vinden dat alle kinderen en hun ouders betrokken zijn bij
de verschillende groepen, wordt er met de hele school (ouders + kinderen van alle groepen) op de
avond van deze speciale dag afscheid genomen van onze groep 8 leerlingen.
Op school wordt er door elke groep een stukje ingestudeerd en een cadeautje gemaakt voor de
leerlingen van groep 8. Deze stukjes worden opgevoerd op de afscheidsavond die wordt gehouden
in de Dreef. Dit duurt ongeveer 1 ½ uur. Hierna vertrekt groep 8 op een ludieke wijze en wordt
uitgezwaaid door ons allemaal. Het is ontzettend leuk als zoveel mogelijk kinderen en ouders
hierbij aanwezig zijn. Later op de avond is er een besloten feest voor de kinderen van groep 8, hun
ouders en alle teamleden.
Creaweek en sportdag
De laatste week van het schooljaar wordt afgesloten met de Creaweek.
Deze week is van maandag t/m donderdag van 8.30 – 13.00 uur. Elke middag zijn alle kinderen vrij.
De creaweek wordt op een ludieke wijze geopend op maandag en op woensdag afgesloten en alle
ouders zijn om 8.30 en om 13.00 uur meer dan welkom om hierbij aanwezig te zijn. Op donderdag
is er sportdag.
De kinderen worden in groepjes verdeeld waarbij in elk groepje een mix van kinderen uit groep 1
t/m 8 zit. De kinderen van groep 8 zijn groepshoofd.
Het is elk jaar weer leuk om te zien hoe groot en klein met elkaar samenwerken.
Rond een thema worden workshops georganiseerd en uitgewerkt door teamleden en ouders.
In een eerste bijeenkomst wordt het thema gekozen en wordt er gebrainstormd over de invulling
van de workshops.
De volgende activiteiten worden veelal in workshops verwerkt:
● Drama
● Natuur
● Koken
● Dans
● Knutselen
● Speurtocht
● Muziek
● Rode draad workshop
Ouderhulp:
Er is twee soorten ouderhulp nodig:
1. Hulp bij organisatie en uitvoering
*
Ongeveer 3 / 4 bijeenkomst voor vaststelling van thema’s en invulling workshops
*
Uitwerken van je eigen workshop in groepjes van ouders
*
Het verzorgen van de benodigde materialen.
*
Versieren en opruimen van je workshop lokaal
*
Daar waar mogelijk aanwezig zijn bij de uitvoering
*
Evaluatie
2. Hulp bij uitvoering
Extra hulp van ouders op de dagen van de creaweek.
Via een intekenlijst kun je aangeven op welke dag / dagen je wil helpen en bij welke workshop je
ingedeeld wil worden.
De creaweek wordt betaald van de ouderbijdrage (ouderraad).
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Ouderfeestavond
Op de laatste donderdagavond van het schooljaar worden alle kinderen en ouders door de
teamleden bedankt voor het afgelopen schooljaar. Iedere leerling en ouder(s) worden door school
op een drankje getrakteerd. Overige consumpties kunnen voor een klein bedrag worden
aangeschaft.
Het is elk jaar weer een gezellig samenzijn om de vakantie in te luiden.
Poetsdag
De vrijdag, na de creaweek, wordt gebruikt als poetsdag.
De kinderen hoeven dan niet naar school te komen.
Het is ontzettend fijn wanneer er ouders zijn die een ochtend komen meehelpen. Het meehelpen
poetsen is ook welkom al eerder in de week, wanneer u dat beter uitkomt.

Heb je nog vragen over de activiteiten, spreek dan gerust een ouder van de ouderraad aan of
stuur een e-mail naar Noor Groen (fam.groen@live.nl).
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