
                                                                                         
                      
        Jaargang 10, nummer 2    31 augustus 2017 
 
Agenda   

 

Maandag 4 september  17.00 – 19.00  Open huis (school) voor groep 1 t/m 8 
Dinsdag 5 september   Geen bijzonderheden 

Woensdag 6 september   Geen Taal Speel Groep en geen Plein Actief 

Donderdag 7 september   Geen bijzonderheden 
Vrijdag 8 september   Geen bijzonderheden

 

  
 

Uitnodiging voor alle kinderen en hun ouders,  
opa’s en oma’s, ooms en tantes, broers en zussen 

 
Open huis (school) op  
maandag 4 september 
van 17.00 – 19.00 uur  

 

Maandag 4 september willen we weer voor alle kinderen en hun ouders, 
opa’s en oma’s, ooms en tantes, broers en zussen de school openzetten. 
De kinderen mogen dan aan alle genodigden hun nieuwe klas laten zien 

en kan er ook met de leerkracht kennis worden gemaakt. 
Het is de bedoeling dat de kinderen zelf alles laten zien.  

De leerkrachten zullen natuurlijk ook wat informatie vertellen of op 
papier meegeven. 

 
Ook zal er informatie van de Ouderraad en Medezeggenschapsraad 

liggen.  
 

We willen er een fijne en gezellige middag en avond van maken!  
Komt u ook?  

 

Controle hoofdluis 

 

Op maandag 28 augustus, de eerste schooldag, werd door een groep ouders weer de controle op 
hoofdluis uitgevoerd. Na afloop wordt altijd aan meester Stephan doorgegeven in welke groepen er 

hoofdluis gevonden is. Dit jaar had de groep ouders heel goed nieuws!  
Er was geen enkel geval van hoofdluis gevonden. Natuurlijk zijn we super blij! Blijft u wel controleren? 



  

  Nieuwe leden Ouderraad Prinses Amaliaschool 

gevraagd per september 2017 

 

De Ouderraad van de Prinses Amaliaschool bestaat op dit moment uit 7 leden. Met ingang van het schooljaar 
2017-2018 op zoek naar nieuwe leden om de Ouderraad te versterken. 
 
De Ouderraad organiseert elk jaar meerdere activiteiten en festiviteiten voor de leerlingen. Deze worden voor 
een groot deel betaald uit de ouderbijdrage. Ook worden de vergaderingen gebruikt om met de 
schooldirecteur over andere zaken van gedachten te wisselen. Op deze manier is in het verleden o.a. de 
omheining van de speelplaats tot stand gekomen.  
 
De functie omvat de volgende taken 

 Actief deelnemen aan de vergaderingen van de Ouderraad; 

 De organisatie van activiteiten. Dit varieert van het mede bedenken van een activiteit tot het helpen bij de 
uitvoer van de activiteit; 

 Fungeren als ‘klankbord’ voor de schooldirecteur tijdens de vergaderingen; 

 Indien je de functie van secretaris op je neemt, notuleer je de vergaderingen van de Ouderraad. 

Het profiel 

 Je bent de ouder/verzorger van een leerling die in het schooljaar 2017-2018 op de Prinses Amaliaschool 
staat ingeschreven; 

 Je wilt je graag inzetten voor de leerlingen van onze school; 

 Je kunt goed werken in teamverband; 

 Je durft je mening duidelijk te verwoorden in een overleg; 

 De Ouderraad zoekt niet alleen ‘doeners’ maar ook ‘denkers’; 

 I.v.m. de samenstelling van de Ouderraad nodigen we ook ouders/ verzorgers van leerlingen uit groep 5 
t/m 8 van harte uit om te reageren. 

 
Overig 

De Ouderraad komt ongeveer één maal per 6 weken bij elkaar om te vergaderen. De data worden in de eerste 
vergadering voor de rest van het schooljaar vastgesteld. Het betreft een vrijwillige functie waar je geen 
financiële vergoeding voor ontvangt. De Ouderraad heeft geen bevoegdheid m.b.t. medezeggenschap. Deze 
taak is ondergebracht bij de Medezeggenschapsraad van de school.  

 
Meer informatie en aanmelding 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maaike van Alphen, voorzitter van de Ouderraad. Stuur 
hiervoor een mail naar OR@prinses-amaliaschool.nl. Om lid te kunnen worden van Ouderraad moet je je 
schriftelijk aanmelden voor maandag 11 september 2017 via OR@prinses-amaliaschool.nl. De nieuwe leden 
van de Ouderraad worden via een mail op de hoogte gebracht. Indien er meer kandidaten zijn dan vacatures 
worden d.m.v. een verkiezing de nieuwe leden gekozen. 

 
Er is er één jarig……… 
 
01 september  Zaineb Azammad groep 5      

02 september  Wil van Oirschot groep 3  

08 september  Pareehvash Chaudry groep 4 
09 september     Erik van Alphen  groep 4 

 

Van harte gefeliciteerd en we hopen dat je een hele fijne dag hebt!  
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