
Beste ouders, 

De meivakantie is achter de rug en de zomervakantie is al in zicht…! Tijd voor een update van de OR 

Nieuws van de werkgroepen:  

- We kijken terug op een geslaagd Koningsspelen met dank aan alle hulpouders. We zijn blij  

met de mooie schoolfoto die op de site staat en nemen verbetertips mee voor volgend jaar.  

- De luizen-werkgroep heeft volop gecontroleerd en gelukkig zijn er geen luizen gevonden!  

- De OR sponsort voor avondvierdaagse snacks en drankjes en organiseert verder niet mee. 

- De werkgroep schoolreisje (gr 1-6) op 8 juni en schoolkamp (gr 7/8) op 19-20 juni is druk bezig 

alle betalingen op tijd binnen te krijgen, zodat we ook echt onbezorgd op reis kunnen!  

- De OR vindt het superleuk dat ouder Malika (van schoolbibliotheek) voor onze kinderen      

Mad Science als naschools aanbod heeft geregeld. Deadline voor inschrijven is dinsdag 29 mei. 

 

Heb jij ook goede ideeën? Klop gerust bij ons aan voor advies. 

Nieuws uit overleg met de directie: 

- De OR heeft bij Christine aangeven dat we blij zijn met de tevredenheidsmeting. Er is 

toegezegd dat er een terugkoppeling van de resultaten naar de ouders komt en het kan leiden 

verbeteracties. 

- De OR was blij te vernemen dat er een positieve trend is voor wat betreft de inschrijvingen! 

- Ook wordt er hard gewerkt om vóór de start van het nieuwe schooljaar de jaarkalender voor 

volgend jaar af te hebben. Hierdoor kan de OR ruim op tijd in actie komen om de activiteiten 

goed te organiseren.  

- Wij hebben gevraagd of de (gym)leerkracht bij de sporttoernooien de ouders eerder kan 

informeren (b.v. Beeball-toernooi op 13 juni). 

- De OR, MR en Christine gaan binnenkort bespreken via welke samenwerking de belangen van 

de ouders nog beter behartigd kunnen worden. De MR is nogmaals verzocht aankomende MR-

vergaderingen en notulen op de BAS-website te delen. 

- De OR is 14 juni aanwezig bij de lerarenvergadering om de samenwerking te verbeteren. 

Tot slot:  

Woensdag 23 mei is er ouderavond  
De Ouderraad zal een korte prestatie geven over haar activiteiten.      

Heeft u nog vragen die u deze avond door de Ouderraad beantwoord wil zien?                       

Spreek ons gerust aan of mail naar or@amersfoordtschool.nl !  

Denkt u aan het inleveren van de toestemming voor foto’s?  
    Dat maakt het ook voor de OR leuk en makkelijker om beeldmateriaal van activiteiten te delen! 

Vriendelijke groeten, Mark, Marc, Belgin, Suzan en Ramona    
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