
 

OBS De Wiekslag  |  Erf 1  |  1841 GR Stompetoren  |  072 5039416 

Info.wiekslag@isobscholen.nl  |  www.obswiekslag.nl  | bankrelatie NL07 RABO 0149 8109 97 

 

Stompetoren, september 2022 

 

Activiteitencommissie wordt Oudervereniging 

Het nieuwe schooljaar is alweer twee weken op gang. Tijd om terug te blikken en vooruit te 
kijken. Het terugblikken op het vorige schooljaar met de gebruikelijke financiële 
verantwoording over hoe de ouderbijdrage is besteed komt zo snel mogelijk in de vorm van 
een jaarverslag. Hiervoor moeten echter nog een paar slagen gemaakt worden voordat we 
dit met u kunnen delen. 
 
Vorig jaar heeft Fred, de directeur, bij ons aangegeven dat de constructie die we hadden in 
de vorm van een activiteitencommissie niet de meest gewenste was. Het hield namelijk in 
dat we als bestuur hoofdelijk verantwoordelijk waren voor het financiële deel. Samen met 
Fred, en ondersteund door de vereniging Openbaar Onderwijs, hebben we gekeken naar 
welke vormen er allemaal op scholen worden gebruikt en hebben we de verschillende 
standaard modelovereenkomsten vergeleken. We zijn uitgekomen op een Oudervereniging 
die als doel heeft het innen van de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolteam ondersteunt 
door het organiseren van activiteiten. Dit is inmiddels vastgelegd bij de Kamer van 
Koophandel. Voor u als ouder/verzorger verandert er eigenlijk niets, behalve onze 
naamsverandering in de communicatie. 
 
Met deze nieuwe vorm bestaat de Oudervereniging uit een bestuur en leden, al dan niet 
actief. Elke ouder/verzorger van een kind op de Wiekslag is automatisch lid van de 
Oudervereniging. Enkele ouders hebben specifiek aangegeven te willen assisteren bij het 
organiseren van activiteiten voor de school. Daar zijn we heel blij mee! Door het natuurlijke 
verloop van kinderen uit groep 8 is deze groep weer wat kleiner geworden en kunnen we 
zeker wat extra handjes en creativiteit gebruiken. Bij deze daarom een oproep om als u mee 
wilt denken en helpen bij activiteiten dit bij ons aan te geven (spreek ons aan of mail ons). 
Wij voegen u dan toe aan de app-groep. Niets is dan verplicht, per activiteit vragen we wie 
er kan assisteren of organiseren. Op donderdag 29 september willen we een overlegavond 
met bestuur en de actieve leden organiseren. Op deze avond zullen we het komende jaar 
doornemen en kunnen we gezamenlijk nadenken over leuke activiteiten en op welke manier 
we deze het beste samen kunnen organiseren. De actieve leden krijgen hiervoor nog 
een uitnodiging in de app-groep. 
 
Met het vertrek van Juf Marianne uit de AC als teamlid heeft Annelies afgelopen jaar een 
dubbelrol vervuld als teamlid en voorzitter. We hebben gemerkt dat dit toch lastig was en 
we behoefte hadden aan een vierde bestuurslid en dus aparte voorzitter. We zijn daarom 
ook heel blij dat Laura de Lange bereid is om deze rol te vullen. Laura is al langer betrokken 
bij het organiseren van activiteiten. Het organiseren van bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, 
de vroegere Fancy Fair en de laatste schooldag zijn voor haar gesneden koek. Een aanwinst 
voor ons als bestuur dus! 
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Tot slot nog een laatste mededeling. U heeft in de communicatie van de school al gemerkt 
dat we steeds meer om het milieu willen gaan denken en daarom ook het gebruik van 
herbruikbare bekers i.p.v. pakjes drinken aanbevelen. Wij als Oudervereniging kunnen dit 
alleen maar omarmen en zullen, waar mogelijk, overgaan tot het schenken van drinken uit 
herbruikbare bekers i.p.v. het uitdelen van pakjes of wegwerpbekers. 
 
We blijven u het komende jaar weer informeren via de gebruikelijke kanalen en hopen op 
een activiteitrijk jaar voor de kinderen! 
 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van de oudervereniging Wiekslag 

Laura de Lange (Voorzitter) 

Martijn Bethlehem (Penningmeester) 

Wendy Loog (Secretaris) 

Annelies Verstegen (Teamlid) 

acwiekslag@gmail.com 
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