Waarom een Ouderraad?

Onze speerpunten:
“Helpen waar we helpen kunnen”
“Verbinden, ontzorgen, organiseren”

De Ouderraad is er voor u, voor uw kinderen en
voor hun school.

“Belangenbehartiging voor ouder & kind”
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• U kunt ons al uw vragen stellen en mag ons
uiteraard vragen om onderwerpen die u
belangrijk vindt voor uw kind op de agenda van
de OR-vergadering te zetten en bespreekbaar te
maken met school
• Voor uw kinderen organiseren we festiviteiten,
(sportieve) activiteiten en zetten we in op
maatschappelijke betrokkenheid
• We ondersteunen de school bij de uitvoer van
praktische taken, werken samen aan het
contact tussen ouders en school en zorgen voor
een financiële impuls voor diverse initiatieven.

“Een leuke schooltijd zorgt voor blije kinderen”

Waar staat de Ouderraad voor?
We streven ernaar in al onze activiteiten een balans
te waarborgen tussen plezier, gezondheid en
(maatschappelijke) betrokkenheid.
In onze OR-vergaderingen zoeken we praktische
oplossingen voor dagelijkse uitdagingen. We
anticiperen op actuele ontwikkelingen en staan
continue in verbinding met het team van De Delta.
Denk hierbij concreet aan zaken als:
o veiligheidshesjes voor de kinderen ter
verbetering van de zichtbaarheid op straat
o COVID-ontwikkelingen en maatregelen
o het organiseren van activiteiten onder
schooltijd.
Door samen te werken met ondernemers en
bijvoorbeeld zorginstellingen en de bibliotheek,
leveren we ons aandeel in de wijk.
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“Samen plezier (mogelijk) maken”

Sportiviteit

Projecten
Feest!
Sinterklaas
Natuurlijk bezoekt Sinterklaas met zijn pietenteam ieder
jaar de kinderen van De Delta. De OR helpt Sint bij het
brengen van cadeautjes voor de onder- en middenbouw
en plezier voor iedereen. Afgelopen jaar had Sinterklaas
daarbij zelfs hulp van een echte postauto! Om de
feeststemming te vergroten, zorgt de OR voor originele en
feestelijke versiering van de school en allerlei lekkers op
de feestdag zelf.
Kerst
Kerst is ieder jaar weer een spetterend feest op De Delta.
Het projectteam van de OR is goed voorbereid en regelt
al vroeg de Kerstcadeautjes voor alle kinderen. Zodra
Sinterklaas op zijn stoomboot richting Spanje vertrekt,
verruilt de OR in zeer korte tijd de Sinterklaasversiering
voor de Kerstdecoraties. In de laatste week voor de
kerstvakantie vindt traditioneel het Kerstdiner plaats.
Terwijl de kinderen eerst trots hun kerstlied voordragen op
het schoolplein, verzorgt de OR voor de ouders warme
chocomelk en glühwein. Als de kinderen vervolgens
binnen genieten van zelf meegebrachte lekkernijen en
hun kerstcadeautjes uitpakken, is er voor de ouders
gelegenheid om even echt bij te praten en samen het
kalenderjaar af te sluiten.
Pasen
Bij Pasen hoort een Paasbrunch!
Die verzorgt de OR met veel plezier. De kinderen eten
lekker samen in de klas en krijgen als afsluiting van het
Paasfeest een chocolade-haasje en paaseitjes mee om
thuis van te smullen.

Samenwerking
Alle activiteiten van de OR zijn een aanvulling op het zeer
uitgebreide aanbod aan uw kinderen door de school
zelf. Geen van deze initiatieven zou mogelijk zijn zonder
het tomeloze enthousiasme en de continue inzet van de
leerkrachten, onderwijsassistenten en schoolleiding van
De Delta.
Wij zijn in het bijzonder juf Stefanie en juf Mariëlle
dankbaar voor hun inzet en de fijne samenwerking.

Voetbal-/Korfbal toernooien
De Wherevogels Toernooi Commissie en Commissie
Schoolkorfbal BEP organiseren ieder jaar en voetbal- en
korfbaltoernooi voor alle basisscholen in Purmerend. De
OR coördineert de deelname van uw kinderen namens
De Delta en regelt diverse praktische zaken op de
toernooidagen zelf.
Koningsspelen
Positieve aandacht voor gezondheid!
Richard Kraaijcheck is de landelijke initiatiefnemer van de
Koningsspelen. Hij wil hiermee aandacht vragen voor het
belang van een gezond ontbijt en voldoende beweging
bij kinderen. De OR en school sluiten zich hier volledig bij
aan. De OR helpt graag om deelname van de school
aan dit landelijke evenement mogelijk te maken.
Avondvierdaagse & Bloesemtocht
In april en mei organiseert Wandelvereniging Purmerend
de Bloesemtocht en de Avondvierdaagse. Ook hiervan
coördineert de OR de deelname van uw kinderen.
Uiteraard verzorgen we onderweg ook verkoelende
versnaperingen.
Voor deelname aan diverse sportiviteiten wordt per kind
inschrijfgeld gevraagd door commissies en verenigingen.

Maatschappelijke betrokkenheid
Pannenkoeken bakken
Elk jaar op Nationale Pannenkoekendag gaat groep 7
naar zorgcentrum Molentocht. Ze bakken daar
pannenkoeken voor de bewoners. Natuurlijk mogen ze
een zelfgemaakte pannenkoek eten en krijgen een
glaasje limonade. Zo hebben zowel de kinderen als
bewoners een gezellige en geslaagde ochtend.
Sint Maarten
De kinderen van groep 1 t/m 4 lopen richting de Squash
& Fitness. Ze zingen daar voor iets lekkers. Daarna
vervolgen ze hun route naar winkelcentrum Meerland en
gaan daar alle winkels af die meedoen aan dit project.
En een lekkere oliebol van de oliebollenkraam mag zeker
niet ontbreken. Bij terugkomst op school mogen de
kinderen iets nuttigen van het opgehaalde snoep.
Kinderboekenweek
Lezen is belangrijk! De OR werkt samen met Bibliotheek
Purmerend om kinderen te stimuleren om te lezen. In de
kinderboeken week wordt een thematafel verzorgd om
lezen extra onder de aandacht te brengen.

We hebben een leuk team
van 11 ouders en 2 leerkrachten.
Als Ouderraad zijn we altijd op zoek naar goede
initiatieven en enthousiaste leden.
Wil jij graag je steentje bijdragen of heb je een
goed idee?
We kijken uit naar je berichtje!
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