
OUDERRAAD DE NEERAKKER 

De ouderraad van Basisschool de Neerakker stelt zich graag aan je voor!  

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten heeft basisschool de Neerakker een ouderraad (OR). Deze ouderraad  vormt 

het bestuur van de oudervereniging. Als ouder ben je automatisch lid van deze oudervereniging, omdat je kind op 

school zit. Maar je zal je wellicht eens afgevraagd hebben wie er nu in de Ouderraad zit en wat wij doen? Daarom 

stellen wij ons graag aan jullie voor middels deze nieuwsbrief. 

ouderraaddeneerakker@gmail.com 
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OUDERRAAD DE NEERAKKER 

Wat doen wij? 

 Praktische organisatie van activiteiten op school. Dit zijn o.a.: 

 

 

 

Iedere activiteit wordt georganiseerd door een aantal commissieleden vanuit de OR en een aantal leerkrachten. 

Wanneer hulp van ouders verwacht wordt zal dit, ruim van tevoren (streven is 1-2 maanden van tevoren)  

gevraagd worden via het Ouderportaal. 

 Wij beheren en besteden de ouderbijdrage op een verantwoorde manier.  

 Nauwe samenwerking met de MR (Medezeggenschapsraad). Gezamenlijke onderwerpen worden besproken en 

aangepakt. 

 We brengen de mening van ouders onder de aandacht van directie. Maar we willen benadrukken dat het altijd 

beter is om zelf het gesprek aan te gaan met de leerkracht of directie. 

Vergaderdata 2021 / 2022: 

 Ma 27 september 2021  
(Tevens jaarvergadering!) 

 Di 9 november 2021 
 Woe 26 januari 2022 
 Do 10 maart 2022 
 Ma 16 mei 2022 
 Di 28 juni 2022  
 
Locatie: aula de Regenboog  
Tijd: 19.30 uur 
Wil je eens een vergadering bijwonen? Je bent meer dan  
welkom! Graag vantevoren even aanmelden via  
ouderraaddeneerakker@gmail.com. 
 
De agenda en notulen zijn te vinden op de website van de 
Neerakker. 

 Sinterklaas 
 Kerst 
 Carnaval 

 Koningsspelen 
 Goede-doelen-actie 
 Versieren 

Interesse? 

We zijn altijd op zoek naar helpende handjes! 

Denk aan inpakkers voor Sinterklaas-cadeau’s, 

koffie schenken tijdens muziekvoorstellingen en 

chips uitdelen tijdens het carnavalsbal. Maar als 

je handig bent vind je het wellicht leuk om te 

helpen versieren en de school  te voorzien van 

kerstverlichting? Zodat jouw kinderen zich 

helemaal in kerstsferen wanen. Of wie weet 

ben jij een kei in bakken? Dan kun jij je creaties 

tonen tijdens de goede-doelen-actie of maak je 

een heerlijk kerstdessert voor de kids! Kortom: 

wil jij een steentje bijdragen aan het slagen van 

de activiteiten voor de kinderen op de 

Neerakker? Geef ons dan een seintje! 

ouderraaddeneerakker@gmail.com 

Corona 

Net als vorig jaar hadden we ook afgelopen jaar te maken met verschillende corona-maatregelen. We zijn op zoek 

gegaan naar activiteiten die mogelijk zijn, binnen de geldende maatregelen. Uiteraard weer in nauw overleg met 

de directie om er samen zorg voor te dragen dat alle activiteiten “corona-proof” georganiseerd werden. We zijn 

er trots op dat alle activiteiten het afgelopen jaar door zijn kunnen gaan, hetzij soms op een andere manier of een 

later moment. Dit jaar gaan we bekijken hoe we zo veel mogelijk activiteiten voor de kinderen kunnen blijven 

organiseren, met de veranderende voorschriften. Het kan dus zijn dat bepaalde 

activiteiten op een andere manier zullen worden ingevuld. Hierover zullen wij jullie 

tijdig informeren. Heb je zelf ideeën? Laat het ons vooral weten via 

ouderraaddeneerakker@gmail.com! 

 Eindfeest groep 8 
 Begeleiding schoolfotograaf 
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