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 Een overzicht van de activiteiten en de hulp die we daar bij 

nodig hebben 
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Voorwoord 
Op school vinden elk schooljaar tal van activiteiten plaats. Hulp van ouders/verzorgers ter ondersteuning is 
hierbij zeer gewenst. Veel ouders grijpen deze kans ook aan om wat meer betrokken te zijn bij de school en/of 
het onderwijs aan hun kind(eren). 

De activiteiten worden door het onderwijsteam van Basisschool Onder de Wieken en de OR (Ouderraad) 
georganiseerd. Daarnaast wordt bijvoorbeeld de Deco-groep en de luizencontrole door een paar vaste ouders 
aangestuurd. 

In deze nieuwe uitgave van het Activiteiten Boekje willen wij jullie, de ouders en/of verzorgers van de kinderen, 
informeren over: 

 Team Ouderraad en commissies 
 Aanmelden ouderhulp bij organisatie activiteiten of ondersteuning op de dag zelf 
 Beschrijving van activiteiten en organisatie 

Dit Activiteiten Boekje is digitaal met ISY verstrekt. Wenst u toch een papieren versie te ontvangen, dan kunt u 
deze altijd bij het onderwijsteam opvragen. Wij hebben met dit boekje een beknopt overzicht gegeven van de 
diverse activiteiten, waardoor het schoolgebeuren hopelijk nog meer inhoud krijgt voor iedereen die bij de 
school betrokken is. 

Gegroet, Onderwijsteam en Ouderraad 

Team Ouderraad en Commissies 
De Ouderraad is een stichting: Stichting Ouderraad B.S. Onder de Wieken. De Ouderraad heeft als functie om 
zelfstandig, ondersteunend en gezamenlijk met het onderwijsteam van de basisschool activiteiten te 
organiseren. Hiervoor heeft het verschillende commissies en functies actief. De Ouderraad overlegt 6x per 
schooljaar om activiteiten voor te bespreken, te organiseren en ook om activiteiten te evalueren. De 
Ouderraad bestaat uit de volgende ouders: 

 Stefan Kauffeld  voorzitter 
 Yvonne Wijnands secretaris 
 Petra Schoeber  penningmeester  
 Christel Craenmehr 
 Monique Willemssen 
 Petra Driessen 
 Mayke Steeghs 

De Ouderraad heeft de volgende commissies actief: 

 Wandel Drie Daagse 
 Carnaval  
 Sinterklaas 
 Schoolreis 

 Sintermerte 
 Koningsspelen 
 Schoolfotograaf 

Naast de commissies worden de volgende activiteiten door enkele vaste ouders georganiseerd: 

 Hoofdluiscontrole Esther Wijnen 
 Decogroep  Rieki van Doremaele 
 Verkeersregelaars Ton Hendriks en Richard Weijs 

 

De Ouderraad heeft een natuurlijk verloop. De Ouderraad is daarom altijd op zoek naar nieuwe ouders, ook 
voor de komende jaren. Vindt je het leuk om samen met ons de activiteiten te organiseren en ben je daardoor 
geïnteresseerd om voor een langere periode je bij de Ouderraad te voegen, dan kun je contact opnemen met 
ons. Dat kan door een ouder aan te spreken of een email te sturen naar het algemene emailadres. De 
Ouderraad zal dan contact met je opnemen. Het is uiteraard ook mogelijk om altijd een keer belangstellend en 
vrijblijvend bij het Ouderraadoverleg aan te sluiten. 

Heeft u verder nog suggesties, op- of aanmerkingen of wensen wat betreft ouderhulp, dan kunt u contact 
opnemen met de contactpersoon voor deze activiteit of een bericht naar het algemene emailadres 
ORonderdewiekenmeterik@outlook.com.  

mailto:ORonderdewiekenmeterik@outlook.com
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Aanmelden Ouderhulp 
Basisschool Onder de Wieken maakt gebruik van ISY om u te informeren. De Ouderraad is dit systeem ook gaan 
gebruiken om activiteiten aan te kondigen, opgaven te regelen en eventueel hulp te vragen bij activiteiten op 
de dag zelf. 

In dit boekje vindt u een aantal activiteiten waar u zich misschien ook graag voor in zou willen zetten. Middels 
deze link (staat ook in het ISY bericht) kunt u zich aanmelden om samen met de commissie de activiteit verder 
te organiseren. De commissie vanuit de Ouderraad en/of het onderwijsteam zal bij start van de voorbereiding 
kijken of er extra hulp nodig is. U zult altijd een bericht ontvangen of uw hulp nog nodig is bij het organiseren.  

Voor de Ouderhulp die op de dag bij de activiteit gewenst is, kunt u zich nu niet voor opgeven. Dit zal 
de organiserende commissie tijdig via ISY aan u vragen middels een digitaal aanmeldformulier. Zet de 
datums al wel vast in uw agenda. 

Beschrijving van activiteiten en organisatie 
 

Wandel Drie Daagse - Horst aan de Maas  

Ieder jaar in juni is Onder de Wieken van de partij met een groot aantal kinderen tijdens de Wandel Drie 
Daagse in Horst. Jong en oud zetten dan weer hun beste beentje voor.  

De meeste kinderen lopen de 5 of 10 km onder begeleiding van ouders. Voor groep 7 en 8 is er ook de 
mogelijkheid om mee te lopen met de 15 km. 

De commissie organiseert de communicatie, deelnameformulieren, inschrijving en innen van het 
inschrijfgeld, groepenindeling, inlichtingsavond en is tijdens de dagen aanwezig om iedereen op locatie op 
weg te helpen en bij te springen als dat door omstandigheden nodig is. Uw hulp wordt gevraagd voor het 
begeleiden van de groepen 

Organisatie: 
Ouderraad  

Contactpersoon: 
Petra Schoeber & Stefan Kauffeld 

 

Sintermerte  

Op 10 november is Sintermerte. Na de rondgang langs de huizen starten we, onder aanvoering van 
Sintermerte vanaf het schoolplein, met een kleine optocht. De drumband begeleidt ons hierbij. Na de tocht 
staat warme chocolademelk met een lekker koekje klaar. Hierna ontsteekt Sintermerte het vuur en worden 
de winnaars van de lampionnenwedstrijd bekendgemaakt. 

De organisatie (3 leden van de ouderraad) kunnen hulp gebruiken bij het opbouwen—opruimen en 
verzorgen van de chocolademelk. 

Organisatie: 
Ouderraad  

Contactpersoon: 
Yvonne Wijnands, Monique Willemsen & Mayke Steeghs 

 

Carnaval 

Het onderwijsteam bekijkt de mogelijkheden om de carnavalsviering een andere invulling op de vrijdag voor 
Carnaval te geven. Wanneer er meer over bekent is, zal het onderwijsteam dit via ISY communiceren. 

Organisatie: 
Ouderraad  
Onderwijsteam 

Contactpersoon: 
Christel Craenmehr & Monique Willemsen 
Jos Tielen & Frank van der Sterren 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CurLAgAQqUyu58WTCeupqja_BvgPfpNFm56LH4AgrxFUN1ZLOVZLWlhSU1RVRVVDT0lXRk5TSEtMMi4u
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Koningsspelen  

Onze sportdag valt voortaan samen met Koningsdag. Op deze dag worden er diverse sportactiviteiten 
georganiseerd op het sportpark.  

Deze dag wordt georganiseerd door een werkgroep bestaande uit ouders en een teamlid. Verder is er hulp 
nodig bij het bemensen van de spellen/spelen en het verzorgen van de catering. Meestal is het de laatste 
vrijdag in april (voor de meivakantie).  

De datum van 2019 is vrijdag 12 april. 

Organisatie: 
Ouderraad  
Onderwijsteam 

Contactpersoon: 
Monique Willemsen & Mayke Steeghs 
Brigitte Sassen & Jos Tielen 

 

Sinterklaas  

De Goedheiligman en zijn Pieten komen ook de schoolkinderen op de basisschool bezoeken. Ouderraad en 
Onderwijsteam zorgen dat de Sint een uitnodiging ontvangt en ook weet waar onze nieuwe school is.  

Organisatie: 
Ouderraad  
Onderwijsteam 

Contactpersoon: 
Monique Willemsen 
Mariette Laurijsse 

 

Schoolfotograaf  

De schoolfoto’s zijn tegenwoordig online te bestellen. De ouderraad heeft gekozen voor deze opzet, ook 
omdat de ouders extra mogelijkheden worden aangeboden bij het selecteren van de foto’s. De schoolfoto’s 
worden gemaakt door Foto Koch.  

Organisatie: 
Ouderraad  

Contactpersoon: 
Yvonne Wijnands, Christel Craenmehr & Petra Driessen 

 

Schoolreis  

De schoolreis is een jaarlijks terugkerend evenement. De organisatie zorgt voor het plannen van alle 
activiteiten en wat hierbij nog meer nodig is. Wanneer de organisatie hulp kan gebruiken, wordt u dit via ISY 
gevraagd. 

 

Organisatie: 
Ouderraad  
Onderwijsteam 

Contactpersoon: 
Petra Driessen & Petra Schoeber 
Mariette Laurijsse & Brigitte Sassen 
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Hoofdluiscontrole  

Kinderen hebben regelmatig last van hoofdluis. Dit heeft niets te maken met hygiëne; iedereen kan ze 
krijgen. Omdat luizen nogal eens overwippen van het ene kinderhoofdje naar het andere, is het zaak om de 
kinderen regelmatig te controleren. Wij zoeken daarom een groot aantal ouders/verzorgers die bereid zijn 
om de leerlingen van onze school enkele malen per jaar te controleren.  

Deze controles vinden altijd plaats op de eerste woensdag na de zomer-, herfst-, kerst-, voorjaars– en 
meivakantie. Bij een eventuele constatering van hoofdluis kan het zijn dat er een extra dagdeel wordt 
gecontroleerd.  

Om dit zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is het fijn om met een groot aantal ouders te zijn zodat de klus 
snel geklaard is.  

De controlegroep is op zoek naar ouders die dit mee willen oppakken. 

Organisatie: 
Ouder 

Contactpersoon: 
Esther Wijnen 

 

Decogroep  

De decogroep verzorgt de aankleding van de school bij verschillende thema's. Bijv. herfst/winter, 
sinterklaas, kerst, carnaval, lente/zomer. De thema’s worden zelf bepaald door de groep of er komt een 
verzoek van de leerkrachten. 

De uitwerking wordt voorbereid. Dus zelf knutselen of kleine aankopen doen (op kosten van de school). Op 

verschillende plaatsen in de school worden versieringen aangebracht. 

Gemiddeld wordt 6 keer per jaar een nieuw thema in de school gehangen. Dit gebeurt onder schooltijd. De 

voorbereiding plannen ze zelf in. 

Organisatie: 
Ouder 
Ouderraad 

Contactpersoon: 
Rieki van Doremaele 
Petra Schoeber & Petra Driessen 

 

Verkeersregelaar  

Elk schooljaar vinden er tal van activiteiten plaats waarvoor we hulp nodig hebben van verkeersregelaars. 
We streven naar een pool van 10 verkeersregelaars zodat we de aanwezigheid kunnen spreiden. 

Een verkeersregelaar volgt thuis een korte, digitale cursus (1/2 uur). Hierna ben je bevoegd om gedurende 
één jaar tijdens Carnavalsoptocht, Sint Maarten en eventuele andere activiteiten als verkeersregelaar te 
functioneren. Hierna volgt een korte digitale herhalingscursus. 

Per activiteit zijn meestal 3 à 4 verkeersregelaars nodig (30 min.). 

Organisatie: 
Ouders 

Contactpersoon: 
Richard Weijs & Ton Hendriks 
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Jeugd EHBO op de basisschool  

Vrijwilligers van het Rode Kruis afd. Horst-Venray verzorgen jaarlijks jeugd EHBO lessen op school. Dit willen 
we graag een vervolg geven. Ter ondersteuning hebben we per les 2 à 3 ouders nodig. De data zijn nu nog 
niet bekend maar deze lessen worden na Carnaval gepland. 

De kinderen leren praktische dingen zoals verschillende verbanden aanleggen, maar ook levensreddende 
handelingen zoals een bewusteloos persoon stabiel leggen en een goede 112-melding maken. De lessen 
bestaan uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor het praktisch gedeelte is de ondersteuning 
bedoeld. 

Er komen allerlei verwondingen aan bod. Dit kunnen heftige verwondingen zijn zoals brandwonden of 
botbreuken of de wat kleinere als bloedneuzen of de (soms gevaarlijke) tekenbeten of wespensteken. Deze 
theorielessen sluiten goed aan bij de praktijklessen. 

De cursus bestaat uit 10 lessen van één uur 

Organisatie: 
Onderwijsteam 

Contactpersoon: 
Frank van der Sterren 

 
 


