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Het schooljaar 2020-2021 is weer van start gegaan. Ook dit jaar zal de ouderraad weer 
verschillende activiteiten gaan organiseren voor de kinderen. Vorig jaar liep het allemaal een 
beetje anders dan anders, maar we hopen dit schooljaar alle geplande activiteiten door te 
kunnen laten gaan. Hieronder volgt een overzicht wat er dit jaar allemaal op de planning staat. 
 

Sinterklaas 
Sinterklaas is een van de grootste activiteiten waar de ouderraad druk mee is. Voor de kinderen 
zullen er schoencadeautjes gekocht worden. De groepen 1 t/m 4 krijgen bezoek van de Sint en 
zijn pieten en zij nemen voor elk kind een leuk cadeau mee. Tijdens het feest op school is er 
voor iedereen wat lekkers te eten en te drinken. De groepen 5 t/m 8 zullen dit jaar geen bezoek 
brengen aan de voorstelling van ASK in Orpheus, maar krijgen een leuk alternatief aangeboden 
mede dankzij de OR. 
 

      
 

    Kerst 
Elk jaar vindt er op school een kerstviering plaats. Hoe deze ingevuld wordt varieert. De 
ouderraad draagt hieraan bij door betrokken te zijn in de organisatie en een bijdrage te leveren 
aan de hapjes en drankjes en andere benodigdheden. Vorig schooljaar heeft de OR ook een 
kerstontbijt geregeld voor de laatste dag voor de vakantie.   
 

     
 

Project 
Voor het project krijgen de leerkrachten een bedrag van de ouderraad om materialen voor het 
project aan te schaffen. Dit kunnen spullen zijn die in de klassen gebruikt worden, maar ook 
bezoekjes aan bijvoorbeeld musea vallen hieronder.  

 
Pasen 

Afgelopen jaar hebben we geen paasontbijt of paasviering gehad, maar voor dit schooljaar staat 
het wel weer op de planning. Hierbij helpt de ouderraad bij de organisatie en verzorgt het eten 
en drinken. Ook mogen de kinderen elk jaar paaseieren zoeken.  
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Koningsspelen 
Tijdens de koningsspelen kunnen de kinderen elk jaar weer genieten van een lekkere koek en 
limonade. Ook voor de hulpouders staat de koffie altijd klaar. 
     

 
 

Crea middagen 
Ook dit jaar gaan de kinderen weer deelnemen aan de creamiddagen. De leerkrachten krijgen 
een bedrag van de ouderraad zodat de materialen voor de creamiddagen aangeschaft kunnen 
worden. 

     

 
 

Avondvierdaagse 
Elk jaar organiseert de ouderraad de avondvierdaagse. Elke wandelavond krijgen de kinderen 
en ouders wat te drinken en te eten. Tijdens de intocht krijgen de kinderen van de ouderraad 
een leuke attentie.  

   

 
 

Afscheidsavond groep 8 
Gedurende de afscheidsavond staat de ouderraad weer klaar met drankjes en lekkere hapjes. 
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Kamp groep 8 

Dit jaar gaat groep 8 weer op kamp. De ouderraad verzorgt de boodschappen voor het kamp 
of levert een geldelijke bijdrage waarmee de leerkrachten een deel van het kamp invulling 
kunnen geven.  

 

 
 

Pleinfeest 
Afgelopen jaren is er het aan het eind van het schooljaar een gezellig eindfeest 
georganiseerd. Dit jaar zal het geen eindfeest worden, maar een pleinfeest iets eerder dan 
voorgaande jaren. Naar aanleiding van de vragenlijst gaven meerdere ouders aan dat er 
behoefte was aan een ander moment en tijdstip en daar willen we op deze manier gehoor aan 
geven. De ouderraad draagt zijn steentje aan bij door de zorgen voor leuke activiteiten voor 
de kinderen waaronder leuke spelletjes, springkussens, wat drinken en een lekker ijsje.  

  

 
De foto’s zijn van 2018-2019 

 
Overige activiteiten 

Denk hierbij aan de koffie/thee tijdens de ouderavonden en de ijsjes bij mooi weer. Er zijn nog 
zoveel meer activiteiten die de ouderraad wil organiseren, maar zonder een ouderbijdrage kan 
dit alles niet plaatsvinden. Dit jaar hopen wij dan ook op uw bijdrage, waardoor al deze (en waar 
mogelijk nog meer) activiteiten voor uw kind/kinderen georganiseerd kunnen worden! 
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Ouderbijdrage 
 
Ook dit jaar zal er een vrijwillige bijdrage gevraagd worden. De ouderbijdrage voor het 
schooljaar 2020/2021 is als volgt vastgesteld: 
 
1 kind               € 25.00  
2 kinderen        € 45.00  
3 kinderen        € 60.00  
 
We hopen dat, door jullie meer inzicht te geven in de activiteiten voor de kinderen, er nog meer 
formulieren worden ingeleverd! Vorig jaar hebben we van 48% van de leerlingen een 
ouderbijdrage ontvangen. Dankzij gunstig inkopen en wat spaargeld van voorgaande jaren 
hebben de activiteiten allemaal doorgang kunnen vinden of een alternatieve invulling gekregen. 
Zonder uw bijdrage kunnen de activiteiten voor de kinderen niet plaatsvinden en zullen we 
zaken moeten aanpassen of volledig laten vervallen. Dat zouden we ontzettend jammer vinden! 
 
Er zijn 3 mogelijkheden om de bijdrage te voldoen. 

1. Vul de machtiging in. De ouderraad schrijft dan het bedrag in oktober 2020 af 
2. Betaal via schoolkassa. U ontvangt een betaalverzoek in oktober.  
3. Maak zelf het bedrag over. Als u hier gebruik van wilt maken, maak dan gebruik de 

volgende gegevens: 
 
  IBAN: NL09INGB 0006 9327 39  

tnv : Stichting Ouderraad Het Kompas te Apeldoorn  
ovv:  Naam en klas van uw kind(eren)  

 
 
Kinderen die in de loop van het schooljaar op school komen : 
Als uw kind in de loop van het schooljaar op school komt, dan betaalt u vanaf de maand volgend 
op de datum waarop uw kind op school is gekomen. Uitgaande van een schooljaar van 10 
maanden (september t/m juni) is het bedrag voor het eerste kind € 2.50 , het tweede kind € 2.00 
en het derde kind € 1.50 per maand. 
 

Tegemoetkoming en verzoek:  
Als u, om wat voor reden dan ook, niet kunt of wilt betalen, wilt u dit dan kenbaar maken aan 
Albert Oving? Dit kan door middel van een email naar aoving@pcboapeldoorn.nl of door even 
langs te gaan. Het voorkomt onnodig herinneringen sturen, maar ook kunnen wij wellicht 
afspraken met u maken over de wijze van betalen (in termijnen of een aangepast bedrag).  
 
De ouderbijdrage is bedoeld voor de bovenstaande, eventuele extra activiteiten zoals het 
schoolreisje vallen hier dus niet onder! 
 
Wanneer er vragen, op- of aanmerkingen zijn horen wij dat graag van u. U kunt ons een bericht 
sturen via parro of mailen naar orkompas@pcboapeldoorn.nl   
 
Wij hopen op uw bijdrage!  
Namens alle kinderen alvast bedankt! 
 
De ouderraad Het Kompas 

 


