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Wij zijn de OR! 
2019/2020 

 van links boven naar rechts onder:
Robin (leraar Groep 8)

Daniella (groep 7, Minke) 
Linda (groep 4 en 6, Daan en Luuk)
Esther (groep 5, Casey)
Cindy (groep 6, Serena)
Chantal (groep 8, Owen)
Lizet (groep 5 en 8, Amber en Jasper)
Carla (groep 6, Lars)
Jeantine (groep 8, Quinten)
Ashley (groep 2, Djego)
Jonathan (groep 4, Floyd)
Wouter (groep 8, Levi)

     
Waarom een OR?

De OR organiseert samen met het team van leerkrachten (een deel van) de activiteiten op school.
Denk maar aan de lampionnenoptocht, sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, pasen, de 
avondvierdaagse, de schoolreis en de laatste schooldag. De OR is dus eigenlijk de feestcommissie 
van het schooljaar! Dat kunnen wij niet alleen! Graag zien we u als hulpouder op school bij deze 
leuke activiteiten. Houdt de Parro-app goed in de gaten, en meld u aan!

Waarvoor is de ouderbijdrage?
De meeste activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage (lampionnenoptocht en avondvierdaagse 
niet). Tijdens de Algemene Ouderraadsvergadering, aan het begin van het schooljaar, wordt de 
nieuwe ouderbijdrage vastgesteld en goedgekeurd.

Verwar de ouderbijdrage niet met de Tussenschoolseopvang (het overblijven of TSO) Dit staat los van 
elkaar. Lees goed onze informatiebrieven en het rietgoorbulletin. Daar staan de juiste gegevens voor 
de OR en TSO.

Kom eens kijken en luisteren
Als ouder / verzorger bent u van harte welkom om eens te komen kijken bij een van onze 
vergaderingen. Meld het even van te voren bij een van ons (of onderstaand e-mailadres) dan zetten 
we extra koffie klaar. De vergaderdata voor dit schooljaar staan vermeld op de schoolkalender, maar 
kunnen incidenteel wijzigen. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur.

Hoe kunt u ons bereiken?
U kunt ons altijd persoonlijk aanspreken. Ook kunt u opmerkingen, vragen of ideeën naar ons mailen: 
orderietgoor@gmail.com. Voor algemene informatie kunt u ook terecht op de website van de school, 
www.rietgoor.nl, waar de OR een eigen pagina heeft.
Met vriendelijke groet,          De Ouderraad.
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