
Beste ouders, 
 
Het aftellen is begonnen, nog 5 weken en dan is het zomervakantie! Hierbij een update van de OR. 
 
 Schoolreisje:  
 
Wat hebben de kinderen een fantastisch leuke dag gehad in Drievliet. De Ouderraad is erg tevreden over 
de organisatie en de samenwerking met alle leraren en hulpouders. Iedereen die geholpen heeft, bedankt!  
 
Dit jaar is voor het schoolreisje bewust voor gekozen om in eerste instantie de hulp van TSO-ouders in te roepen voor 
de begeleiding van de kinderen. Belangrijkste reden hiervoor is dat de TSO-ouders alle kinderen al kennen en ervaring 
hebben met toezicht houden. Meestal zijn zij ook degenen die als eerste de OR ondersteunen bij de uitvoering van alle 
andere activiteiten zoals Sinterklaas, Paasontbijt, Kerstdiner. Ook ditmaal werd de aanwezigheid van TSO-ouders 
enorm gewaardeerd door zowel de kinderen, de leerkrachten als de OR. Alles liep hierdoor gesmeerd, danken jullie wel 
TSO-ers! 

Suggesties voor de locatie voor het volgende schoolreisje zijn van harte welkom.  Of wil je zelf deelnemen aan de 
werkgroep schoolreis? Dat kan ook, stuur dan een e-mail naar or@amersfoordtschool.nl.  

 

 

    

 

      

 

 

 Met spoed TSO-ers gezocht! 

Bijna alle kinderen van de BAS blijven op de lange dagen tussen de middag op school. Zij spelen een half uur buiten en 
worden begeleid door TSO-ouders. De leerkrachten kunnen hierdoor een half uur lunchpauze houden. Voor het 
buitenspelen zoekt de TSO enthousiaste ouders, die mee willen helpen om onze kinderen op te vangen tussen de 
middag. Ben je een uur per week beschikbaar? Meld je per direct aan bij Esther Nederlof, TSO coördinator BAS, 
telefoonnummer  06 30688930.  
 
Voordelen? Je betaalt geen TSO-vergoeding voor je kind(eren) de dag dat je bij de TSO werkt, je ontvangt tevens een 
vrijwilligersvergoeding van 9 euro per keer, je kind wordt super blij om mama of papa op het schoolpleintje te zien (er 
zijn al 3 papa’s die meehelpen!), je leert andere ouders kennen, je raakt meer betrokken bij je school, …etc. etc. 
 

 Lerarenvergadering  

Op 14 juni was de ouderraad uitgenodigd bij de lerarenvergadering. We hebben afgesproken 
dat wij ons allemaal volgend jaar weer maximaal gaan inzetten om onze kinderen  
een ontzettend leuke schooltijd te bezorgen! De leraren spraken hun waardering  
uit voor alle hulp die zij het afgelopen jaar van de ouders hebben ontvangen. 
Ouderhulp is van cruciaal belang voor de BAS!  

 
 Wat staat er de komende tijd nog op de planning? 

 
 18/19/20 juni Schoolkamp groep 7/8 
 27 juni Ouderraadvergadering  
 2 juli Studiedag, school dicht 
 4 juli gezamenlijke Meesters- en Juffendag, binnenkort meer informatie d.m.v. OR-flits 
 17 juli Musical groep 8 

 20 juli eerste vakantiedag 

Met vriendelijke groet,  

Ouderraad BAS (Mark, Marc, Belgin, Suzan en Ramona)                         


