Bijlage A: Toelichting werkgroepen OBS De Blaak.
1. Werkgroep Sinterklaas: De werkgroep zorgt ervoor dat over de periode oktober
tot 5 december alle sint activiteiten worden georganiseerd en gecoördineerd.
Hierbij kan gedacht worden aan het verzinnen van de verhaallijn (het thema),
maar ook het aanschaffen van de cadeautjes/strooigoed etc.
2. Werkgroep Kerst: De werkgroep organiseert ’s avonds een activiteit die in het
teken staat van gezellig samen zijn (bijv. lampionnenoptocht, kerstdiner,
kerstmarkt). Er is de mogelijkheid om de kerstviering te koppelen aan de
werkgroep ‘Goede doel’.
3. Werkgroep Goede doel: De werkgroep goede doel zoekt i.o.m. school een goed
doel (draagt hier ook informatie over uit) en organiseert hierbij een activiteit.
De gehele school wordt hierbij betrokken en evenals bij het overhandigen van
een eventuele financiële bijdrage.
4. Werkgroep versieren: De werkgroep zorgt ervoor dat rond Sinterklaas, kerst en
carnaval de school versierd wordt. De werkgroep kan hiervoor mensen gebruiken
die willen helpen bij het maken van de decoraties en het versieren van de school.
5. Werkgroep Carnaval: De werkgroep organiseert wisselend diverse activiteiten als
een optocht, spelletjescircuit etc. Natuurlijk hossen we ieder jaar ook in de aula.
Je regelt de activiteiten rondom de ‘Raad van Elf’ (leerlingen groep 7 en 8). De
werkgroep komt gemiddeld 3 avonden bij elkaar om alle zaken te regelen.
6. Werkgroep thema-avond: De werkgroep organiseert ieder jaar een thema-avond
voor alle ouders van school. Het onderwerp van deze avond wordt door de
werkgroep bepaald. Voor de organisatie van deze avond kom je ongeveer driemaal
bij elkaar. Partners van school (bijv. vanuit Welzijn & Zorg) kunnen eventueel
ondersteunen bij de invulling.
7. Werkgroep Ouderfeest: De werkgroep organiseert een feestelijke activiteit. De
afgelopen jaren is dit een feestavond geweest (o.a. regelen aankondigingen,
verkoop kaarten, hapjes, de band, thema, locatie, versieren enz.). Een andere
activiteit is ook prima mogelijk. De werkgroep bespreekt dit met elkaar. Enkele
keren komen die bij elkaar om taken te verdelen.
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8. Werkgroep sport en avondvierdaagse: Rondom sport: de werkgroep zorgt voor de
inschrijving van leerlingen van school voor diverse toernooien. De
voetbaltoernooien in de kerstvakantie en meivakantie vormen de hoofdmoot.
Taken als uitdelen van tenues, verzorgen van traktaties en het formeren van
groepen behoren tot de werkzaamheden. Rondom A4d: zorgen voor de
inschrijving van de leerlingen van school en het organiseert van inkopen en
uitdelen van de traktaties die door ouders langs de route uitgedeeld worden. De
tijdsbesteding is ongeveer 5 uur.
9. Werkgroep de Blaakdag: Het idee is er om dit schooljaar de Blaakdag te
combineren met het ouderfeest. Om die reden zal het mogelijk meer tijd kosten
i.v.m. afgelopen schooljaar. De Blaakdag in oude vorm zou betekenen: regelt in
overleg met de leerkrachten in de werkgroep de Blaakdag (laatste woensdag van
het jaar); een drietal keren overleggen en voor de rest wordt vooral via de
mail/app gecommuniceerd. Dit is afgelopen jaar goed verlopen; inzet van ouders
op de dag zelf organiseren. Dit is uiteraard afhankelijk van de activiteiten.
10. Werkgroep schoolfotograaf: Regelt in overleg met de Ouderraad welke
fotograaf de schoolfoto's neemt, heeft contact met de fotograaf en maakt de
planning op de dag zelf. Inzet van een hulpouder op de dag van de
schoolfotograaf zelf. Afhankelijk van hoe je planningsvaardigheden zijn kost het
je max. 2 tot 3 avonden plus overdag nog wat telefoontjes met de
schoolfotograaf (werkgroepslid) en voor de hulpouder alleen de dag zelf.
11. Werkgroep Antineet: Claudia Graafmans (administratie) is aanspreekpunt en
draagt met Remko (directie) de eindverantwoording. Claudia roept de ouders die
zich hebben opgegeven voor de antineetwerkgroep op om de controle voor de
eigen klas te doen. Bij voorkeur met één hoofdverantwoordelijke ouder per klas.
Hoeveel tijd je er als groepslid mee kwijt bent is echt afhankelijk van de klas en
hoe vaak er luizen worden "gevonden". Minimaal 3 ouders per klas zijn echt
noodzakelijk. Vanuit de ouderraad is het fijn om iemand te hebben die regelmatig
met de controles meehelpt en zo nu en dan contact heeft met Claudia, maar ik
denk niet dat dit opgedrongen moet worden........
12. Werkgroep verkeer: De werkgroep verkeer organiseert jaarlijks het praktisch
verkeersexamen van groep 7 en eenmaal per twee jaar het project Streetwise
(het gaat hier om afstemming met de groepen, de ANWB voert uit). De
werkgroep zorgt voor een verantwoording van de gelden die school krijgt.
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