
Ouderraad De Bongerd 
 
Als ouderraad willen wij iedereen graag informeren over wie wij zijn, en wat het doel is van de ouderraad op onze 
mooie en leuke school. In het tweede deel stellen de leden van de ouderraad zich kort voor. Voor vragen zijn wij 
uiteraard bereikbaar. 
 
Als ouderraad zijn wij betrokken bij veel aangelegenheden die op en rond de school plaatsvinden. De ouderraad 
wordt gefinancierd door een vrijwillige ouderbijdrage van € 20,- per kind per jaar. Vanuit deze inkomsten verzorgen 
wij onder andere de volgende activiteiten; 
 
Activiteiten 
Sinterklaas  De ouderraad verzorgt de organisatie met Sint en Piet, de strooiavond, de cadeaus voor de kinderen 

in de groepen 1 tot en met 4 en het geld voor de lootjes in de groepen 5 tot en met 8. 
 
Kerst Kerst kent een cyclus van 3 verschillende vieringen. Eén jaar een viering in de klas, één jaar een 

viering in de kerk en het derde jaar een kerstwandeling door de wijk. Deze kerstwandeling wordt 
door de ouderraad georganiseerd. Indien er geen kerstwandeling is, verzorgen wij kerstkransjes op 
school voor alle kinderen. 

 
Paasviering Elk jaar wordt er vanuit de ouderraad een paasontbijt geregeld voor alle kinderen van school. 
 
Avond4daagse Elk jaar verzorgt de ouderraad de avond4daagse voor de leerlingen van De Bongerd. Van de 

aanmeldingen, de betalingen, tot de voor- en achterlopers. Uiteraard verzorgen wij ook het eten en 
drinken op de 10 kilometer en het afsluitende ijsje op de vrijdagavond. Indien het thema vanuit de 
avondvierdaagse het toelaat, verzorgt de ouderraad een gadget voor tijdens de laatste avond. 

 
Pleinfeest Jaarlijks organiseert de ouderraad in samenwerking met de leerkrachten een fantastisch pleinfeest. 

Het pleinfeest is gepland in de laatste weken van school. 
 
Laatste dag Op de laatste schooldag verzorgt de ouderraad een ijsje voor alle kinderen. 
 
Groep 8 Groep 8 is een bijzondere groep, zeker ook voor de ouderraad. Jaarlijks neemt de ouderraad een 

gedeelte van de kosten voor het schoolkamp voor haar rekening en verzorgt de ouderraad een 
patatje tijdens de dag van de afscheidsmusical. 

 
Klassengeld Jaarlijks stelt de ouderraad een bedrag beschikbaar per klas waarvoor kleine zaken voor in de klas 

kunnen worden geregeld en aangeschaft. 
 
Zieken Indien er langdurig zieke teamleden zijn worden deze bezocht door de ouderraad en wordt er 

namens alle kinderen altijd iets moois/leuks/lekkers aangeboden. 
 

 
 

Dit zijn de leden van de Ouderraad 
 
Leonie van Gaal – Secretaris  
Ik ben Leonie van Gaal. Vrouw van Denny, en moeder van Roos (groep 5), Saar (groep 3) en Noor (vanaf mei’23 
groep 1). In het dagelijks leven ben ik bemiddelaar/adviseur bij gastouderbureau de Bengel. Betrokkenheid bij de 
school van onze meiden heb ik altijd belangrijk gevonden. Daarom ben ik sinds 2018 het team van de OR komen 
versterken, en in 2021 heb ik het stokje als secretaris van Sebastiaan overgenomen. Door mijn deelname aan de 
ouderraad hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren aan alle bijkomende activiteiten op school. 
 
 
Hermien Rodijk – Algemeen lid 
Mijn naam is Hermien Rodijk. Getrouwd met Nick en moeder van Sylvie (groep 8), Aimee (groep 6) en Ivan (groep 3). 
Ik ben werkzaam bij de Orthopedische kliniek OCON als Procescoach van de verpleegafdeling. Als ouder betrokken 



zijn bij school is iets waar ik veel waarde aan hecht. Ik vind het dan ook erg leuk om lid te mogen zijn van de 
ouderraad en samen te zorgen voor leuke activiteiten voor de kinderen en hun ouders! 
 
Marin Mulder – Algemeen lid 
Ik ben Marin Mulder, moeder van Mirre uit groep 3 en Jari (2 jaar). Ik werk als Psycholoog bij Aveleijn. Ik ben sinds 
vorig jaar met veel plezier lid van de ouderraad en hoor het graag als er vanuit de andere ouders leuke ideeën / tips / 
suggesties zijn 
 
Sebastiaan Veldhuizen – Voorzitter  
Ik ben Sebastiaan Veldhuizen dit schooljaar nog voorzitter van de OR. Ik heb 2 kinderen waarvan de jongste Tim nu  
in groep 8 zit. Mochten er vragen of opmerkingen zijn kunt u mij bellen op 06-81 899 686 
 
Erik Ekelenkamp – Penningmeester 
Ik ben Erik Ekelenkamp, getrouwd met Yvon en samen hebben wij twee kinderen waarvan de jongste nog op De 
Bongerd zit. Sofie zit dit jaar in groep 5. Ilse zit in de eerste van Reggesteyn. Samen met Yvon heb ik een 
uitzendbureau (Jobtraffic) en een Werving & Selectiebureau (EYE4Talents). Als penningmeester ben  
ik uiteraard bereikbaar voor vragen en zeker over de financiële zaken, zoals de vrijwillige ouderbijdrage en het 
deelnemersgeld voor de avondvierdaagse. Ik ben bereikbaar op mijn mailadres: erik@jobtraffic.nl of 06-13 14 54 51 
 
Johan Ouwerkerk – Algemeen lid 
Mijn naam is Johan Ouwerkerk. Ik heb twee dochters (Lynn & Marell) die naar de Bongerd gaan. Sinds ik op een BBQ 
op het schoolplein gevraagd ben, maak ik nu al een aantal jaren deel uit van de OR. Op dinsdagmiddag sta ik vaak bij 
school, dus mocht je leuke ideeën of suggesties hebben spreek me dan gerust aan.  
 
 
Daarnaast is het goed om te weten dat de Stichting Vrienden van de Bongerd gebruik maakt van twee rekeningen. 
Eén rekening van en voor de ouderraad en één voor school. De rekening van de ouderraad is voor de vrijwillige 
ouderbijdrage én de avondvierdaagse. De schoolrekening is voor bedragen voor de schoolreisjes, schoolkamp enz. 
 
Rekeningnummer ouderraad NL 55 RABO 01209 42 836 
Rekeningnummer school NL 94 RABO 01209 55 423 
 
 
Namens het team zijn Timmy van Lingen (directeur) en Marieke Dekker lid van de ouderraad. 


