
Beste ouders, 

Avondvierdaagse 
Vorige week deden 77 kinderen van de BAS  
mee met de Avondvierdaagse. Wat was het  
weer een feest! De Ouderraad organiseerde  
dit jaar niet mee, maar bedankt Heidi en de  
leerkrachten voor hun inzet. Vele ouders  
bieden voor volgend jaar hun hulp aan en  
de Ouderraad is superenthousiast geworden  
om ook mee te helpen! 
 
Ouderavond 
Twee weken terug, op 23 mei, was de Ouderavond, waarbij een klaslokaal vol ouders, van directrice 
Christine goed uitgelegd kreeg wat de school allemaal heeft gedaan en nog zal doen om van de inspectie 
minimaal een voldoende te krijgen in juni ‘19. Veel ouders spraken hun vertrouwen uit,  wat goed was om te 
horen. 

De Ouderraad sloot af met een quiz om de kennis van de ouders over de werkzaamheden van de 

Ouderraad te testen en om de mening te vragen over het functioneren van de Ouderraad. Chantal, 

moeder van Pam en Lizzy, won de eerste prijs. De OR vond het fijn te horen dat de aanwezige ouders 

de OR een voldoende tot erg goed als rapportcijfer gaven voor de georganiseerde activiteiten.  

Ouderbijdragen  
De Ouderraad is heel erg blij dat vele ouders de ouderbijdragen (verplichte deel voor schoolreis/-kamp en 
vrijwillige deel voor o.a. schoolevenementen) hebben betaald. Dit betekent dat al: 

- 87% van de vrijwillige ouderbijdrage betaald is; 
- 87% van de verplichte ouderbijdrage betaald is.  
Voor volgend jaar zal de Ouderraad ernaar streven aan het begin van het schooljaar de verzoeken uit te 
sturen. Heb je een goed idee voor een uitgave in het belang van de bloei van onze school, neem dan 
contact met ons op! Dat kan via or@amersfoordtschool.nl of spreek ons aan op school.   

 
Mededelingen 
Herinnering voor schoolreisje op vrijdag 8 juni: kinderen van groep 1 t/m 6 om 8.30 uur uiterlijk in de klas. 
De Ouderraad sluit 14 juni aan tijdens de lerarenvergadering om de samenwerking nog beter te maken.  

 

 

 

 

 

 

 

Vriendelijke groeten, Ouderraad BAS or@amersfoordtschool.nl       
Mark (0624989843), Marc (penningmeester 0641574757), Belgin (0614421241), Suzan (0650449070) en Ramona (0641279171)  
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