Voor alle ouders:
het
activiteitenboekje
2020 - 2021

Kom jij ook
mee helpen
op school?
Ouderraad

Beste ouders en verzorgers,
Vorig schooljaar zijn we allemaal in een onzekere situatie terecht gekomen door
het coronavirus. Hierdoor zijn enkele activiteiten helaas niet door kunnen gaan.
We staan nu weer aan de start van een nieuw schooljaar en willen jullie graag laten
weten dat de Ouderraad weer veel leuke activiteiten heeft gepland. Helaas blijft
het voor iedereen een onzekere tijd en zijn we voorlopig nog niet bij "normaal".
Het is nu nog onbekend of de geplande activiteiten door kunnen gaan vanwege de
maatregelen rondom het coronavirus. Hierover zal De Muldershof ter zijner tijd
meer informatie geven.
Op dit moment is het niet de bedoeling dat ouders op het schoolplein of in de school
komen. Mocht dit in de toekomst veranderen, dan kunnen wij jullie hulp voor
verschillende activiteiten, welke we als Ouderraad organiseren, goed gebruiken.
De ervaring van de afgelopen jaren heeft ons laten zien wat we kunnen bereiken
dankzij ieders inzet. Dat is heel veel! Voor de kinderen is het fantastisch dat zij op
jullie steun kunnen rekenen. Ook voor ouders is het gezellig om samen met andere
ouders en kinderen leuke dingen te doen.
Op de volgende bladzijden kun je lezen wat er zoal georganiseerd wordt door de
Ouderraad. We geven een overzicht van alle geplande activiteiten waarbij de
Ouderraad door het jaar heen betrokken is. Bij een aantal van die activiteiten zijn
mogelijk extra handjes nodig. Dat staat dan bij de activiteit vermeld, waarbij ook
aangegeven wordt hoeveel tijd en wat voor soort hulp gewenst is. Als je daarna
toch nog vragen hebt, stel ze dan gerust. Dit kun je doen door een e-mail te sturen
naar ormuldershof@eenbes.nl of vraag het aan een van de ouders van de
Ouderraad. De namen kun je vinden aan het einde van dit boekje.
Zodra ouders weer in de school en op het schoolplein mogen komen zal de
Ouderraad enkele keren per jaar een oproep versturen via de mail naar alle ouders.
Hierin vragen we jullie hulp voor de eerstvolgende activiteiten. Wil je meehelpen
om deze activiteiten voor de kinderen nóg leuker te maken, dan horen wij dat
graag. Dit kun je doorgeven door een reactie te sturen naar aanleiding van deze
e-mail naar activiteitmuldershof@gmail.com.
Heb je tips of ideeën voor de Ouderraad? Dan horen wij dat ook graag. Je kunt dit
doorgeven door een e-mail te sturen naar ormuldershof@eenbes.nl.
Graag zien we jullie reactie op onze oproepen via de e-mail tegemoet!
Om alle activiteiten binnen onze school goed te laten verlopen, is iedere vorm van
hulp welkom!
Ouderraad De Muldershof

Bestuur Ouderraad (OR)
De Ouderraad is een vereniging van en voor ouders van bassischool De Muldershof.
De Ouderraad wordt bestuurd door ouders en twee leerkrachten uit het team.
Samen zorgen zij ervoor dat alle activiteiten in goede banen worden geleid. We
organiseren vooral voor de kinderen veel activiteiten op school zoals je ook in dit
boekje terug kunt lezen.
Voor meer informatie over de Ouderraad kun je terecht op onze website:
https://www.demuldershof.nl/voor-ouders/ouderraad.htm.
Ook kun je de leden van de Ouderraad te allen tijde persoonlijk benaderen of per
mail bereiken op ormuldershof@eenbes.nl. De namen van de leden kunt je vinden
aan het einde van dit boekje.
Interesse?
Op dit moment zijn er geen lege plekken in het bestuur van de Ouderraad.
Mochten er bestuursleden afscheid nemen, dan zal er een mail verstuurd
worden naar alle ouders, zodat je jezelf aan kunt melden als bestuurslid
van de Ouderraad. De Ouderraad zal met name de ouders uit de groepen
welke nog niet in de Ouderraad vertegenwoordigd zijn actief aansporen
zich kandidaat te stellen.
Tijdsinvestering: ongeveer 7 keer per jaar een vergadering en 1 keer
organiseren van de Algemene Ledenvergadering. Alle bestuursleden van
de Ouderraad zetten zich ook in bij het organiseren van de activiteiten. Je
bepaalt zelf aan welke activiteiten je mee wilt werken en hoeveel tijd je
daar aan besteedt.

Medezeggenschapsraad (MR)
De Medezeggenschapsraad heeft als belangrijkste doel de belangen van kinderen,
ouders en personeel te behartigen. In de Medezeggenschapsraad zijn ouders en
leerkrachten vertegenwoordigd. Zij houden een vinger aan de pols om te kijken of
het vastgestelde beleid ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Verder kan de
Medezeggenschapsraad ook onderwerpen bij het schoolbestuur aankaarten met
de vraag om opheldering en aanvullende informatie. Of met het verzoek dat het
bestuur een belangrijke kwestie bespreekt. Het uiteindelijke doel is een zo goed
mogelijke kwaliteit van het onderwijs op De Muldershof en een grote
betrokkenheid van de ouders naar de school te bewerkstelligen.
Voor meer informatie over de Medezeggenschapsraad kun je terecht op onze
website:
https://www.demuldershof.nl/voor-ouders/medezeggenschapsraad-mr.htm.
Ook kun je de leden van de medezeggenschapsraad te allen tijde persoonlijk
benaderen of per mail bereiken op mrmuldershof@eenbes.nl.
Interesse?
Op dit moment zijn er geen lege plekken in de Medezeggenschapsraad.
Je kunt wel aangeven als je nu al interesse hebt. Dit kun je doen door
een e-mail te sturen naar mrmuldershof@eenbes.nl.

LOSSE ACTIVITEITEN DOOR HET JAAR HEEN…
AUGUSTUS
Inluiden schooljaar
Helaas kan deze activiteit niet doorgaan i.v.m. de regels rondom het coronavirus.

SEPTEMBER
Schoolfeestdag
Datum: dinsdag 15 september 2020
De Ouderraad vindt het belangrijk, dat aan het begin van het schooljaar een leuke
dag voor de kinderen georganiseerd wordt. Dit kunnen wij bewerkstelligen door de
opbrengst van de kleding- en frituurcontainers.
Schoolfoto's
Datum: dinsdag 22 september 2020
De Ouderraad zorgt voor de organisatie en de planning van schoolfoto’s. Er worden
natuurlijk klassenfoto’s gemaakt, maar ook ieder kind wordt apart op de foto gezet.
Ook worden er foto's gemaakt van de kinderen samen met hun broers en/of zussen
die op De Muldershof zitten.

OKTOBER
Dag van de leerkracht
Datum: maandag 5 oktober 2020
Op 5 oktober vieren wij de dag van de leerkracht. Een feestdag waarop alle
leerkrachten in het zonnetje worden gezet. De Ouderraad zorgt voor een leuke
attentie voor alle leerkrachten.

NOVEMBER
Op voeten en fietsen dag
Datum: vrijdag 6 november 2020
Op deze dag is het doel om zoveel mogelijk kinderen te voet of op de fiets naar
school te laten komen. De klas met de meeste kinderen te voet of op de fiets is
deze dag de winnaar van de school.
Jaarvergadering Ouderraad
Datum: dinsdag 17 november 2020, 20.00 uur in De Muldershof
Ieder jaar legt het bestuur van de Ouderraad (financiële) verantwoording af aan de
leden van de Ouderraad. Als ouder of voogd van een kind op De Muldershof ben je
automatisch lid van de Ouderraad. Je bent daarom van harte welkom bij de
jaarvergadering.
Open dag voor nieuwe ouders
Datum: woensdag 18 november 2020
Twee keer per jaar is er een open dag gepland voor nieuwe ouders welke op zoek
zijn naar een school voor hun kind(eren). Ouders kunnen samen met hun
kind(eren) op deze open dag komen kijken tijdens een gewone lesdag.

DECEMBER
Sinterklaas
Datum: vrijdag 4 december 2020 tot 12.00 uur
Sinterklaas komt ieder jaar op uitnodiging op bezoek bij De Muldershof, ook dit
jaar. De Ouderraad helpt Sinterklaas met het uitzoeken van geschikte cadeautjes
voor in de klassen. De bovenbouwkinderen zorgen voor elkaars surprises.
Hulp nodig!
De inpakservice kan wel wat handjes gebruiken.
Tijdsinvestering: een paar uurtjes.

Kerstdiner
Datum: donderdag 17 december 2020 van 17.00 tot 19.00 uur.
Op donderdagavond 17 december organiseren we een sfeervol Kerstdiner voor alle
kinderen van De Muldershof.
Hulp nodig!
Tijdsinvestering: een paar uurtjes.
Kerstviering
Datum: vrijdag 18 december 2020 tot 12.00 uur
De Muldershof viert Kerst met een activiteit voor alle kinderen.
Hulp nodig!
Tijdsinvestering, afhankelijk van de invulling van de activiteit.

JANUARI
Nieuwjaarsopening
Datum: maandag 4 januari 2021
Op maandag 4 januari wordt het nieuwe jaar weer ingeluid. (Groot)ouders zijn met
hun kinderen op het schoolplein tussen 8.15 en 8.30 uur welkom om de start van
een nieuw jaar te vieren. Bij slecht weer vindt deze activiteit binnen in de aula
plaats.

FEBRUARI
Carnaval
Datum: vrijdag 12 februari 2021 tot 12.00 uur
Op vrijdag voor Carnaval vieren we op school het Carnavalsfeest. De Ouderraad
trakteert die dag alle kinderen op iets lekkers. Je kunt je opgeven voor het helpen
op de dag van het carnavalsfeest.
Hulp nodig!
Tijdsinvestering, afhankelijk van de invulling van de activiteit.

MAART
Open huis De Muldershof
Datum: woensdag 3 maart 2021 van 18.00 tot 20.00 uur
Op De Muldershof is een open huis. Deze avond is zowel voor nieuwe leerlingen
met hun ouders als voor kinderen die al op school zitten met hun ouders en opa’s
en oma’s. De Ouderraad organiseert deze avond en zij zijn uiteraard ook aanwezig.
Open dag voor nieuwe ouders
Datum: woensdag 10 maart 2021
Twee keer per jaar is er een open dag gepland voor nieuwe ouders welke op zoek
zijn naar een school voor hun kind(eren). Ouders kunnen samen met hun
kind(eren) op deze open dag komen kijken tijdens een gewone lesdag.
Meespeelochtend De Muldershof
Datum: dinsdag 16 maart 2021 van 09.00 uur tot 09.45 uur
woensdag 24 maart 2021 van 09.00 uur tot 09.45 uur
De Muldershof organiseert twee meespeelochtenden. Op de meespeelochtenden
kunnen kinderen waarvan de ouders op zoek zijn naar een school voor hun
kind(eren) tijdens schooltijd meespelen op onze school. Natuurlijk zijn hun ouders
van harte welkom om mee te komen kijken.
Paasviering
Datum: woensdag 31 maart 2021
De Muldershof organiseert samen met de Ouderraad een leuk programma voor de
Paasviering.
Hulp nodig!
Tijdsinvestering, afhankelijk van de invulling van de activiteit.

APRIL
Koningsspelen
Datum: vrijdag 23 april 2021
Op vrijdag 23 april doen we weer mee met de jaarlijkse Koningsspelen. Deze
activiteit wordt georganiseerd door de Ouderraad.
Hulp nodig!
Tijdsinvestering: hulp op de dag zelf.

JUNI
Ouderbedankochtend
Datum: woensdag 23 juni 2021
De kinderen en leerkrachten zijn alle vrijwilligers dankbaar, dat zij zich weer een
jaar hebben ingezet op school. Deze ochtend staat dan ook in het teken van alle
vrijwilligers.
Schoolreisje
Datum: dinsdag 29 juni 2021
De schoolreisjes worden georganiseerd door de Ouderraad en De Mulderhof.
Hulp nodig!
De leerkrachten benaderen de ouders, die regelmatig klaar staan voor
De Muldershof, om als begeleiding mee te gaan.

ACTIVITEITEN DIE HET HELE JAAR DOOR LOPEN…
Luizen pluizen
Er bestaat al een vast groepje ouders dat op vaste tijden de kinderen controleert
op hoofdluis. Elke eerste woensdag na een vakantie (vanaf 8.30 uur) worden alle
kinderen gecontroleerd. Je begrijpt dat er daarom heel wat ouders nodig zijn om
mee te controleren. Wil je mee helpen? Graag! Je kunt dit doorgeven door een
e-mail te sturen naar ormuldershof@eenbes.nl. Vooraf krijg je een korte instructie
wat te doen.
Hulp nodig!
Tijdsinvestering: vijf keer per jaar een ochtend van 8.30 tot 9.30/10.00 uur.

Decoratieteam
We zorgen er graag voor dat de school er gezellig uitziet. Bij feesten en met de
verschillende jaargetijden worden de versieringen op thema aangepast. Op dit
moment hebben we een enthousiast decoratieteam. Mocht je het leuk vinden om
hierbij te helpen? Dat kan door een e-mail te sturen naar ormuldershof@eenbes.nl.

Klusteam
Er zijn vaak allerlei klusjes die zich op school aandienen. Te denken valt aan het
ophangen en vastzetten van allerlei zaken, het maken van schappen, ophangen van
gordijnrails of het uitvoeren van kleine reparaties aan het meubilair of
schoolgebouw. Op dit moment hebben we een enthousiast klusteam. Mocht je het
leuk vinden om hierbij te helpen? Dat kan door een e-mail te sturen naar
ormuldershof@eenbes.nl.

INZAMELING KLEDING E N FRITUURVET...
Bij de ingang aan de Molenweg staat 'onze' kledingcontainer en bij het fietsenrek
(ingang Molenweg) staat ‘onze’ frituurcontainer. Voor de verzamelde kleding en
het frituurvet ontvangt de Ouderraad een financiële vergoeding van de inzamelaar.
Dit geld wordt, net als de ouderbijdrage, ook weer aan leuke dingen voor de
kinderen besteed. Help ons de containers vullen!

M.i.v. 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum in de hele
Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.
Een punt in het kader van deze wetgeving is telefoonlijsten. Bij aanmelding
van een activiteit wordt door de Ouderraad een lijst bijgehouden met
namen, adressen, emailadressen en telefoonnummers van ouders die zich
hebben opgegeven. Het hebben van dergelijke lijsten valt ook onder de
wettelijk beschermde privacy van de ouders.
Bij aanmelding van een activiteit geeft u automatisch toestemming voor het
verwerken van deze gegevens. Deze gegevens blijven uiteraard intern, ze
worden niet gedeeld voor andere bestemmingen als voor het geen u heeft
aangegeven. Na afloop van het schooljaar worden deze gegevens
verwijderd.
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