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OBS de Touwladder/OBS de Start 

 

  

 
 

De ouderverenigingen van de Touwladder en de Start zijn beide op zoek 

naar enthousiaste nieuwe leden. 

 

Wat ga je doen? 

- Je stapt in 1 (of meerdere) werkgroepen om een activiteit uit te 

denken. 

- Je maakt samen met de werkgroep een draaiboek zodat iedereen 

weet wat het plan is, wat er moet gebeuren en wie welke taak 

doet. 

- Jij (of een ander lid van de werkgroep) zorgt dat alle spullen voor 

de activiteit op tijd op school zijn. 

- Jij (of een ander lid van de werkgroep) zoekt mensen die kunnen 

helpen bij de uitvoering van de activiteit. 

- Je komt 6 keer per jaar in de avond naar het overleg van de 

oudervereniging. Je vertelt de andere leden over jouw activiteit 

en denkt mee op het moment dat andere leden om hulp vragen. 

 

Wat zoeken wij? 

- Je bent enthousiast 

- Je bruist van de ideeën  

- Je wilt de kinderen van onze school graag een leuke activiteit 

laten beleven 

- Je vindt het leuk om samen te werken met andere ouders en 

teamleden 

 

We zijn ervan overtuigd dat we samen met jou de kinderen van onze 

school iets leuks kunnen bieden. Daarnaast kom je op deze manier in 

contact met heel veel andere ouders van de school. Dus, aarzel niet en 

neem contact met ons op. Dat kan via de voorzitters. 

 

OBS de Start    Bjorn Moust  bjorn@vejavastgoed.nl  

OBS de Touwladder  Linda Trimbach ltrimbach@gmail.com  

 

 
De gedragsverwachting voor komende week is:  

“Ik ga voorzichtig om met spullen van een ander als ik ze mag gebruiken 

en anders blijf ik er vanaf.” 

 

Deze verwachting ligt in het verlengde van de verwachting van vorige 

week waar we aandacht hadden voor het opruimen van materialen. 

Natuurlijk kunt u ook thuis weer aandacht besteden aan deze 

gedragsverwachting. Als ouder weet u als geen ander hoe uw kind met 

zijn/haar spullen omgaat. Ga hier eens het gesprek over aan. Bespreek 

wat u opvalt, wat dat voor gevolg heeft en bedenk samen met uw kind 

hoe het beter/anders kan. Vergeet ook vooral niet om regelmatig 

complimentjes uit te delen op de momenten dat het goed gaat! 

 

 

 
 

 
 

 

2 april: 

Alle leerlingen vrij 

 

5 april: 

2e Paasdag vrij 

 

20 + 21 april: 

Eindtoets groep 8 

 

23 april: 

Koningsspelen 

 

27 april: 

Koningsdag vrij 

 

3 t/m 16 mei: 

Meivakantie vrij 
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Deze week kregen we sinaasappel, banaan en appel. We zijn benieuwd wat het volgende week zal 

zijn.  

 

 

 
 

In verband met het Pasen zijn we dit weekend lekker lang vrij. Wij zien iedereen op dinsdag 6 april 

weer terug op school. 
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