Nieuwe leden
gevraagd!
Gedurende het jaar worden er
binnen de school (SO én VSO)
verschillende leuke activiteiten georganiseerd. Daarbij kunnen we uw
hulp als lid van de ouderraad goed
gebruiken!
Meldt u daarom met dit formulier,
aan en sluit aan bij onze eerst
volgende vergadering.
*lever het formulier in bij de leerkracht van uw kind

………………………………………………………
Uw naam

Naam en groep kind

Uw mobiele nummer

Uw e-mail adres

Mail ons!

Wat wij doen?

Mail ons gerust uw opmerkingen, tips
en ideeën op:

Hoe u kunt helpen!

Vergaderingen

Wat wij doen

Dit schooljaar zijn nog
vergaderingen gepland op

Als ouderraad vinden we het
belangrijk dat ouders betrokken
raken bij de school, met elkaar
in contact komen en ervaringen
kunnen uit wisselen.

• 16 september 2019
• 14 januari 2020
• 10 maart 2020
• 19 mei 2020
• 9 juni 2020
U bent altijd van harte welkom
bij onze vergaderingen aan te
sluiten. Laat het ons in ieder
geval van te voren even weten.
Mocht u nog opmerkingen,
vragen, tips of andere ideeën
hebben dan kunt u ons mailen
op ons algemene e-mail adres

We komen zo’n 5 á 6 keer per
jaar samen om te overleggen en
om leuke activiteiten te
bedenken en te organiseren
binnen het SO en VSO De
Bodde.
De activiteiten van de
ouderraad waarmee we ons de
afgelopen jaren bezig hebben
gehouden zijn onder andere de
Bodde Bingo, de Zomermarkt,
de Brusjes dag en de thema
avond Sociale Media wijsheid.

Even voorstellen
De ouderraad is een gezellig, actieve groep
ouders uit diverse leerfases van de school
aangevuld met leden vanuit het personeel
van de Bodde.
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