
De ouderbijdrage 
 
Jaarlijks vragen we € 25,- 
ouderbijdrage per kind aan de 
ouders. Dit is geen verplichte 
bijdrage, maar deze wordt wel 
erg op prijs gesteld. De 
ouderbijdrage wordt gebruikt 
om activiteiten te betalen die 
de Ouderraad organiseert. 
Denk hierbij aan onder andere 
Sinterklaas, Kerst, Carnaval, de 
Avondvierdaagse en het 
schoolreisje . Dit soort 
activiteiten is erg leuk  voor de 
kinderen en dat komt mede 
doordat er veel ouders 
meehelpen bij de 
voorbereiding en de uitvoering. 
Hierdoor is de betrokkenheid 
van veel ouders bij de school 
groot. 

Naast de ouderbijdrage maken 
we als Ouderraad ook gebruik 
van de extra inkomsten die we 
genereren uit het ophalen van 
oud papier. Driewekelijks staat 
de oud papier-container op de 
parkeerplaats bij de school en 
de opbrengsten hiervan 
worden volledig gebruikt voor 
activiteiten of spullen voor 
school ten behoeve van de 
kinderen. Het is dus erg 
belangrijk dat we allemaal 
zoveel  mogelijk oud papier 
blijven verzamelen…! 

  

 

De Ouderraad algemeen 
 
Wie is de Ouderraad?  
Iedere ouder, die een kind op 
school heeft, is lid van de 
oudervereniging. Het bestuur van 
deze oudervereniging wordt 
gevormd door de Ouderraad. 
Het bestuur bestaat uit minimaal 
5 en maximaal 10 leden en 
vergadert ongeveer 1 x per 
kalendermaand. Op deze 
vergadering is tevens een lid van 
het team aanwezig. 
 
Wat doet de Ouderraad?  
Ieder jaar worden er op school 
diverse activiteiten 
georganiseerd. Uiteraard vallen 
daaronder Sinterklaas, Kerstmis, 
Carnaval en de Theresiadag. 

Voor de meeste activiteiten 
worden commissies gevormd. 
Zo’n commissie bestaat uit 
twee Ouderraad (OR)-leden, 
een contactpersoon vanuit 
het team en uit ouders. De OR-
leden zijn verantwoordelijk 
voor de financiën en de 
uiteindelijke uitvoering van de 
activiteit.  
 
Hoe gaat het met de 
financiën? 
Om al deze activiteiten te 
kunnen bekostigen, wordt er 
een vrijwillige ouderbijdrage 
gevraagd. Daarover leest u 
hiernaast meer.

 

De Ouderraad stelt 
zich aan u voor… 
  
Marieke van den Heuvel 
(voorzitter)  

Mijn naam is Marieke 
van den Heuvel, ik ben 
nu voor het 2e 
schooljaar voorzitter 
van de ouderraad. Ik 

ben mama van Julius uit groep 3 
en Lente zit in groep 1. Ik heb ook 
nog een zoon Quint maar die zit 
al in de 3e klas van de 
middelbare school in Vught. Ik 
vind het heel leuk om in de 
ouderraad te zitten omdat je dan 
allemaal leuke dingen kan 
organiseren voor de kinderen 
zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval 
en nog veel meer. Wij hebben 
natuurlijk ook alle hulp nodig van 
de papa's en mama's tijdens  

deze activiteiten, dus geef je 
op en geniet van de leuke 
momenten van de kinderen 
op school.  
Noortje van Roosmalen 
(secretaris) 

Moeder van Steph 
(groep 4/5), Max 
(groep 3/4) en Floor 
(groep ½). Vanuit 
de OR organiseer ik 
dit jaar Kerst & Sint 

Theresiadag. Ik zit in de OR 
omdat ik het belangrijk vind 
om betrokken te zijn bij de 
school van mijn 3 kinderen. Ik 
vind het prettig dat ik vanuit 
de OR op de hoogte ben wat 
binnen de school afspeelt en 
vind het dan ook mijn taak de 
samenwerking tussen ouders 
en school zo optimaal mogelijk 
te maken. 

Nieuws van de Ouderraad 
Basisschool St. Theresia        
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Heeft u opmerkingen of 
suggesties voor de Ouderraad? 
Spreek één van ons aan of 
stuur ons een e-mail: 
deroosjes@live.nl  

 

Adri Schoenmakers 
(penningmeester) 

Ik ben Adri 
Schoenmakers, 39 jaar 
en getrouwd met 
Wendy. We hebben 
twee dochters Jara en 
Robi. Jara zit in groep 4 

en Robi zit in groep 3. Dit is mijn 
tweede jaar in de ouderraad en 
mijn rol is penningmeester. Ik vind 
het belangrijk om als ouder dicht 
betrokken te zijn bij de school. 

Marion van der Velden-Kreemer 
(lid) 

Ik heb 2 kinderen. 
Dochter Meindel van 6 
die in groep 4 zit en 
zoon Simon van 3 die 
dit schooljaar naar de 

kleuterschool gaat. 
Zelf ben ik leerkracht geweest op 
een basisschool en weet als geen 
ander hoe belangrijk het is om 
actieve ouders op school te 
hebben die het team willen 
ondersteunen. 
Ik vind het ook nog eens leuk om 
activiteiten mee te bedenken en 
uit te voeren, dus was het voor mij 
vanzelfsprekend om lid van de 
ouderraad te worden. 
En als je de kinderen tijdens de 
activiteit ook nog eens ziet 
genieten en je positieve reacties 
terug krijgt dan is het een genot 
om dit te mogen doen.  
Mirjam Maat (lid) 

Mijn naam is Mirjam 
Maat. Ik ben de 
moeder van Livia 
(groep 6) en Jules 
(groep 4). Ik heb een 

massagepraktijk aan huis en ik 
ben in mijn laatste jaar van de 
studie tot shiatsu therapeut. 
Daarnaast geef ik ook les in 
baby- en kindermassage. Dat 
doe ik zowel in mijn praktijk als op 
allerlei scholen hier in de buurt. In 
het schooljaar 2014/2015 zit ik in 
de commissies voor de 
schoolfotograaf en het kerstfeest. 

Irene Colenbrander (lid) 
Onze drie zoons (Bas, 
Daan en Thijs) hebben 
al veel plezier mogen 
beleven aan de 
activiteiten die door de 

ouderraad samen met school en 

ouders georganiseerd zijn. 
Voor mij was het vanzelfsprekend 
dat ik ook een aantal jaren in de 
ouderraad zou gaan zitten om er 
voor te zorgen dat deze leuke 
activiteiten kunnen blijven 
doorgaan. Ik hoop dat deze 
leuke momenten voor alle 
kinderen van de Theresiaschool 
bijdragen aan een leuke 
herinnering aan deze school. 
Het is geweldig om te zien dat 
veel ouders bereid zijn om tijd vrij 
te maken om mee te helpen met 
de activiteiten op school. Maar 
voor mij is die bereidheid geen 
vanzelfsprekendheid en ik vind 
dat we hier gepast mee om 
moeten gaan. 
 
Caroline van den Berg (lid) 

Ik ben moeder van 
Madelief uit groep 1. 
Sinds dit schooljaar 
ben ik lid van de OR. Ik 
heb heel veel zin om 

me in te zetten voor de 
ouderraad en om leuke 
activiteiten te organiseren voor 
de kinderen van school. Carnaval 
en de Theresia dag zijn de 
activiteiten waar ik me op ga 
richten. Het doel is om de 
kinderen een leuke dag te 
bezorgen waar ze lekker van 
kunnen genieten. We komen 
elkaar komend schooljaar vast 
ergens tegen.  

Bregje van Nunen (lid) 
Ik ben de moeder van 
Pien uit groep 7 en 
Puck uit groep 5. Ik zit 
voor het 2e jaar in de 
Ouderraad. Ik vind het 

belangrijk om me in te zetten voor 
de school van mijn kinderen en 
ben er graag actief bij betrokken. 
Daarom leek het me leuk om me 
aan te sluiten bij de Ouderraad 
en mee activiteiten te gaan 
organiseren. Dit jaar ga ik me 
bezig houden met de 
schoolfotograaf en het 
schoolreisje.  
Freddy van Dijk (lid)  

Mijn naam is Freddy 
van Dijk en ik ben 38 
jaar oud. Ik woon sinds 
2006 in Lennisheuvel, 
eerst samen met 

Angela, later zijn daar Luuk en 

Sander bijgekomen. Luuk zit in 
groep 3 en Sander is na de 
zomervakantie begonnen in 
groep 1. Ik zit sinds het begin van 
dit schooljaar in de ouderraad. Ik 
wil graag betrokken zijn bij de 
school en de activiteiten die er 
georganiseerd worden. Ik ga me 
dit jaar bezig houden met de 
avond-4-daagse en de St. 
Theresia dag.  

Anoek van Schijndel (lid) 
Mijn naam is Anoek van 
Schijndel en ik ben 27 
jaar oud. Ik ben 
werkzaam op 
basisschool St- Theresia 

waar ik momenteel groep 3/4 
draai. Dit jaar neem ik voor het 
eerst deel aan de OR 
(ouderraad). De OR bedenkt en 
voert alle activiteiten rondom 
school uit. Je kunt dan denken 
aan het schoolreisje, een 
kerstviering, 5 december 
enzovoorts. Samen met ouders 
probeer ik op deze manier de 
activiteiten buiten de klas zo 
goed mogelijk te organiseren. Het 
geeft veel voldoening als je de 
kinderen ziet genieten op deze 
momenten. En daar doen we het 
ten slotte voor! 

Op de kalender: 

05-12 Sinterklaasviering 
 

18-12 ‘s Avonds Kerstviering 
 

 


