Gezocht:
-

Enthousiaste ouders voor de functie van Secretaris in de Ouderraad van OBS De Klim-Op.

-

Enthousiaste ouders/verzorgers ter ondersteuning van de Sinterklaas Commissie

-

Enthousiaste ouders/verzorgers ter ondersteuning van de Kerst Commissie.

Secretaris Ouderraad
Hiermee doen wij een oproep voor een nieuw lid van de Ouderraad, in de functie van Secretaris. Onze
OR bestond afgelopen schooljaar uit acht gedreven ouders. Vanwege privé omstandigheden en
overstap naar de MR zijn drie leden helaas gestopt als lid van de OR.
We zoeken nog een secretaris. Wat houdt de functie van secretaris is? De secretaris notuleert tijdens
de vergaderingen en maakt de notulen op (verslagen van wat er tijdens de vergaderingen is
besproken). Daarnaast vormt de secretaris samen met de Voorzitter en de Penningmeester het
Dagelijks Bestuur van de OR.
Wil je meer weten of je aanmelden voor de functie van secretaris, stuur dan een mailtje naar or@klimop.info of trek een van de huidige OR-leden aan haar of zijn jas. Je kunt natuurlijk ook vrijblijvend een
vergadering bijwonen, voordat je beslist.
Hartelijke groeten van de Ouderraad
Ondersteuning van de Sinterklaas Commissie
Het lijkt nog zo ver weg, maar wij van de Sinterklaas Commissie zijn nu al begonnen met de
voorbereidingen voor de komst van Sint. Hulp is op meerdere dagen en tijden van harte welkom,
zowel onder schooltijd als in de avonduren.
Wat moet er onder andere gebeuren?


Inpakken van cadeaus en deze voorzien van namen;



Versieren van school (datum wordt nog ingepland);



Opruimen nadat Sint weer is vertrokken naar Spanje;



Boodschappen halen voor de strooimiddag en de dag dat Sint zelf langskomt;



Ondersteuning op de dag dat Sint aanwezig is op school;

Vind je het leuk om te helpen en heb je een uurtje (of meer 😊) de tijd om te helpen, geef dit dan door
aan Monique Strijbis via de mail (or@klim-op.info), per telefoon (sms/whatsapp 06-24224416) of
spreek haar gewoon even aan op het schoolplein.
Hartelijke groeten van de Sinterklaas Commissie
(Petra Koopen, Maaike Schouten, Joost van der Gullik en Monique Strijbis).

Ondersteuning van de Kerst Commissie
Hohoho, ja over een aantal maanden is het al weer zo ver. De kerst staat dan op de stoep. En ook dit
jaar heeft de kerst commissie er zin in maar om de school weer helemaal in de kerstsfeer te krijgen
hebben wij hulp nodig van ouders/verzorgers. De hulp is op meerdere dagen en tijden van harte
welkom. Al is het maar 1 uurtje, wij zijn blij met alle hulp.
Wat moet er onder andere gebeuren?


Versieren van de school (datum wordt nog gepland);



Helpen met het maken van kerststukjes (datum wordt nog gepland);



Opruimen van de kerstspullen voor de kerstvakantie;



Boodschappen halen voor het kerstdiner;



Ondersteuning bij kerstdiner;

Vind je het leuk om te helpen en heb je tijd om te helpen, geef dit dan door aan Nathalya Neijman via
mail (or@klim-op.info), per telefoon(sms/whatsapp 06-50215564) of spreek haar gewoon even aan op
het schoolplein.
Hartelijke groeten van de kerstcommissie,
(Mieke Blokker, Elles Smit en Nathalya Neijman)

