
OPROEP: KOM NAAR DE ALGEMENE  LEDENVERGADERING! 

Maak kennis met de OR, MR en de feestcommissie van de Hoeve en laat uw mening horen over 

mogelijke nieuwe thema’s en activiteiten voor de OR. 

Beste ouders en/of verzorgers, 

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van de OR en de MR van de Hoeve op 

dinsdag 19 september om 20 uur in de grote zaal op de Hoeve. Wij willen ons graag persoonlijk aan u 

voorstellen en vertellen wat wij zoals doen voor u en uw kinderen.  

Nieuwe samenstelling OR 

Het gaat het goed met de Ouderraad! Het team is onlangs weer ververst en is vol enthousiasme voornemens 

om de lijn van afgelopen jaren voort te zetten. Vanaf dit nieuwe schooljaar bestaat de Ouderraad uit de 

volgende personen (zie foto’s van links naar rechts): Bram Gerards, Jeroen van der Woerd, Marlies Franken, 

Jolanda van Leijenhorst, Ellen van de Wijgaart, Roos Brans en Anneke Waslander. 

 

Op zoek naar leuke ideeën voor de Hoeve 

Wij willen graag met u van gedachte wisselen over mogelijke nieuwe thema’s / activiteiten / ideeën die de OR 

voor de Hoeve zou kunnen uitvoeren/organiseren. 

Dankzij uw ouderbijdrage organiseert de feestcommissie van de Ouderraad, samen met het onderwijsteam 

allerlei leuke activiteiten voor de school. Het betreft hierbij over het algemeen jaarlijks terugkerende 

activiteiten, zoals het schoolbeginfeest, Sinterklaas, kerstontbijt/diner etc.  

Zoals het er nu naar uitziet is er financiële ruimte om, naast deze vaste activiteiten, nog een bedrag van circa  

€ 3.000,- te besteden aan één of meerdere thema’s / activiteiten of projecten voor u en onze kinderen in 

overleg met (het bestuur van) de Hoeve. 

  

Wij roepen u op om naar de Algemene Ledenvergadering te komen en uw ideeën met ons te delen! U kunt 

ook uw ideeën persoonlijk doorgeven aan een van onze leden of mailen naar: ouderraad@dehoeveschool.nl  

Nieuwe samenstelling MR 

Monique Hulshof is per medio juli 2017 met pensioen gegaan. Petra Ruiter (leerkracht Kikkergroep) zal haar 

opvolgen vanaf september 2017 en officieel zitting gaan nemen in de MR vanuit de personeelsgeleding. 

 

MR zoekt een nieuwe voorzitter 

De huidige voorzitter Marieke Pulskens-Vreeman stopt na 4 jaar bij de MR. Vanaf januari 2018 zoekt de MR 

een nieuwe voorzitter. Indien u interesse heeft, kunt u contact opnemen met Marieke via telefoonnummer 

033-4571754 of mail naar mr@dehoeveschool.nl. 

 

Tot ziens op dinsdag 19 september! 

 

Met vriendelijke groet, 

De OR en MR van de Hoeve 
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