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Mee doen? 
Hoe leuk is het om bij deze activiteiten betrokken 
te zijn? Als u wilt helpen, maakt u ons natuurlijk 
erg blij, maar voor uzelf is het ook:
•  Leuk om betrokken te zijn bij de ontwikkeling 
van uw kind tijdens de basisschooltijd.

•  Super gezellig om activiteiten samen met de 
kinderen en andere ouders te beleven.

•  Fijn om dichterbij de school te 
staan en ook eens in een ander 
verband contact te hebben met 
het team van De Kameleon.

Mocht u tijd en zin hebben om bij 
een activiteit te helpen, kunt u zich 
hiervoor bij ons aanmelden.

Contact
Oudervereniging OBS de Kameleon
Langenboomseweg 1A, 5451 JH Mill
ovdekameleon@gmail.com
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Wie zijn wij?
De Oudervereniging bestaat uit een groep enthousiaste ouders die de kinderen 
een zo prettig mogelijke schooltijd willen geven. Daarom is het belangrijk dat 
er naast het leren ook aandacht is voor leuke en gezellige activiteiten. Deze 
organiseren we in samenwerking met het team van de school en ouders. 

Bij de Oudervereniging staat het welbevinden van de kinderen hoog in het vaandel: 
alle kinderen moeten zich op De Kameleon veilig voelen en met plezier naar 
school gaan.

De betrokkenheid van de Oudervereniging is groot. Door de inzet van veel 
hulpouders beleven de kinderen mooie, uitdagende, leerzame en sfeervolle 
activiteiten met elkaar.

Wij zetten ons dus in voor de feestelijke activiteiten op school. Voor de grotere 
activiteiten worden jaarlijks subcommissies aangesteld. De samenstelling bestaat 
uit minimaal twee leerkrachten en enkele ouders uit de Oudervereniging.

Ook vinden we veiligheid op straat erg belangrijk en werven we ouders om 
de oversteekplaatsen aan de Langenboomseweg te kunnen voorzien van 
verkeersbrigadiers.

Wij vergaderen doorgaans vijf keer per jaar. Deze vergaderingen 
zijn openbaar. Ook het financiële jaaroverzicht is openbaar 
en kunt u opvragen bij de directrice.

Vrijwillige Ouderbijdrage 
Om alle activiteiten te kunnen organiseren vraagt de Oudervereniging de ouders 
jaarlijks een bijdrage per kind te betalen. De hoogte van deze bijdrage wordt aan 
het begin van het schooljaar bekend gemaakt. Dit is een vrijwillige bijdrage, maar 
de bijdrage is heel hard nodig om de activiteiten te kunnen organiseren. 
Zonder deze bijdrage komen de leukste activiteiten in het gedrang en zijn keuzes 
maken noodzakelijk.

Reductieregeling
Als u een laag inkomen heeft en geen of weinig eigen vermogen, dan is het soms 
lastig om mee te kunnen blijven doen aan sociale, sportieve, culturele of maat-
schappelijke activiteiten. Voor deze kosten kent de gemeente de Reductieregeling. 
Ook de (vrijwillige) ouderbijdrage valt hier onder. Meer informatie is te vinden 
op de website van de gemeente.

Leergeld van Land van Cuijk
Gezinnen met minimale financiële middelen, of onvoldoende bestedingsruimte 
kunnen bij Stichting Leergeld Land van Cuijk een aanvraag indienen om hun 
kind(eren) te laten meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes 
heel normaal zijn. Neem een kijkje op de website www.leergeldlandvancuijk.nl

Activiteiten 
Oudervereniging
Versiercoördinatie
De versiercoördinator verzorgt de 
versieringen van de school bij uiteen-
lopende activiteiten.

Schoolreis
Jaarlijks is er een schoolreis. Met 
minimaal eens in de twee jaar een 
bezoek aan een attractiepark.

Dag van de leerkracht & dag van de 
conciërge
Met een kleine attentie zetten wij 
het team en de conciërge speciaal in 
het zonnetje.

Sinterklaasfeest
Op gepaste wijze en meegaand met 
de tijd vindt jaarlijks het Sinterklaas-
feest plaats.

Kerstfeest
Geheel in stijl organiseren wij of een 
kerstdiner of een vrolijke en warme 
kerstmarkt.

Nieuwjaarsborrel
Op de eerste schooldag in het nieuwe 
jaar heffen de kinderen op feestelijke 
wijze het glas.

Open dag
De Oudervereniging is tijdens de open 
dag aanwezig om ouders een warm 
welkom te geven.

Carnaval
Verkiezing en onthulling van de Prinses 
en Prins van de Noelemak, Raad van 12 
en het feest, komen tot stand samen 
met de Oudervereniging.

Paasactiviteit
Met dit vrolijke feest halen we de 
lente binnen.

Koningsspelen/sportdag
De Koningsspelen komen samen met 
basisschool De Lens tot stand.

Slotfeest
Op het einde van het school-
jaar neemt groep 8 op een 
grootse manier afscheid.

Werven van extra 
financiële middelen
Ook op andere manieren 
zamelen we geld in om 
de ouderbijdrage zo laag 
mogelijk te houden.


