
  
 

   

Beste Ouders  

  

Allereerst namens de Ouderraad de allerbeste wensen voor een mooi 2022! 

Een jaar waarin we hopen als ouderraad veel voor de kinderen te mogen organiseren en uw 

hulp weer van harte welkom en erg gezellig is.  

 

In februari …. Carnaval; 

Judith de Eventmanager en de OR werkgroep zijn al druk in overleg en hebben leuke 
plannen, op korte termijn zult u via de schoolapp informatie en hulpvragen hierover 

ontvangen. 

 

Daarna al snel Pasen, het Mortelfeest en de Koningsspelen... en dan zitten we pas in april! 

Ook het laatste gedeelte van het schooljaar staat er een en ander op de agenda, maar 
daarover op een later moment meer.  We kunnen dit alles mogelijk maken middels de 

ouderbijdrage en natuurlijk met hulp van alle enthousiaste vrijwilligers voor en achter de 

schermen, iedereen hartelijk bedankt hiervoor en wij hopen weer tot snel!!! 

 

Waar gebruiken we de ouderbijdrage voor  

De ouderbijdrage van 27,50 per kind gebruiken we om de activiteiten te bekostigen.  

Te denken valt aan eten/snoeperijen en drinken tijdens alle vieringen, de kosten van het 
bezoek van Sint en de Pieten, (schoen) cadeautjes voor de kinderen, de versier materialen, 

huur spelletjes/springkussens / apparatuur, verjaardagscadeautje teamleden, het 

schoolreisje, water/sapkannen, jerrycans… dit zijn slechts enkele voorbeelden. 

 

Mocht u hierover meer informatie willen, kunt u ons aanspreken of mailen 

ouderraad.mortel@tangent.nl . 

 

Aan het begin van het schooljaar maken we een begroting per activiteit/Thema, aantal 
kinderen en inkomsten. 

 

Daarnaast zijn er activiteiten waarmee extra inkomsten gegenereerd kunnen worden: 

- Plusactie: we hebben rond de 300 euro opgehaald! Dank voor uw punten! 
- Kledingcontainer: er staat nu (weer) een groene kleding container aan het hek bij school 

aan de Korte Voren, van elke Kilo aan kleding/stof/schoenen die u daarin doneert 

krijgen we een klein bedrag.  

Gaat u binnenkort opruimen….denk aan ons!!!! 

- Boekenmarkt: we verzamelen kinderboeken om deze via een ‘kleedjesmarkt’ te 

verkopen, berichten hierover volgen via de schoolapp of volgende nieuwsbrieven. 
- ….. 

 

Ideeën voor activiteiten of voor extra inkomsten en hulp zijn natuurlijk altijd welkom! 
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Vanuit de fusie is er door (voorheen beide oude) scholen een bedrag vastgezet voor de 
aankleding van het nieuwe schoolplein. Hoe en wat het precies gaat worden, is nog niet 

bekend, maar het zal iets zijn voor alle huidige en toekomstige leerlingen van de school. 

 

 

Terugblik op de 1e helft van het schooljaar 2021- 2022  

De eerste helft was gezellig druk en hier en daar hebben we op het laatste moment samen 

met school ons plan moeten aanpassen vanwege de veranderende corona regels en 
quarantaines. Met het team en de hulp van vele ouders hebben we veel voor elkaar 

gekregen, zodat bv ook de kinderen thuis op hetzelfde moment hun Sint schoencadeautje 
konden openen of hun Kerst versnaperingen konden oppeuzelen als de kinderen op 

school. Of de opnames van de kerstmusical waarvoor een heuse studio werd opgebouwd 
en de kinderen zich allemaal een echte ster konden voelen!  

En daarna samen met ouders/verzorgers thuis heerlijk konden genieten van een fantastisch 

gemonteerde film met alle kinderen van de Mortel… een prachtige afsluiting van een roerig 

jaar! 

 
 
Tot slot willen we u de komende maanden vlak na de activiteiten informeren en waar 

mogelijk foto’s tonen…. tot de volgende OR Nieuwsbrief! 

 

 
Met Vriendelijke Groet, 
Ouderraad de Mortel 

 

 

 

 

 


