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Oudercommissie  
 
Wat is de Oudercommissie? 
De Oudercommissie (OC) bestaat uit een groep enthousiaste ouders. Wij ondersteunen het team van de 
Triangel bij verschillende feestelijke en sportieve activiteiten. Benieuwd wie wij zijn?  
Kijk dan op de website van de Triangel. (https://detriangel.net/steunpilaren/oudercommissie/). 
 
Wat doet de OC 
De OC helpt jaarlijks bij organiseren, vormgeven, financieren, inkopen doen en  
bieden van helpende handjes bij de volgende activiteiten:  

- Schoolfotograaf 

- Sinterklaasfeest 

- Kerstviering 

- Pasen 

- Koningsspelen / sportdag 

- Bag-to-school (kledinginzamelactie)  

- Schoolreisje 

- IJsje in de laatste schoolweek  

- Schooltuinen voor groep 5/6 

- Afscheid groep 8 
 
Daarnaast is de penningmeester van de OC verantwoordelijk voor het innen en beheren van de jaarlijkse 
ouderbijdrage. 
 
Onze doelen  

- Heel veel plezier! Met alles wat er nu in de wereld gebeurt, is het zeker belangrijk dat de kinderen met 
een glimlach naar school (blijven) gaan. Sommige activiteiten zullen misschien niet doorgaan door de 
nieuwe regels, maar hoe leuk is het om nieuwe activiteiten bijvoorbeeld naar school te halen!  
Zo heeft de OC afgelopen jaar een buitenkraantje en waterspeelgoed aangeschaft. Wat een lol en plezier 
zullen de kinderen hebben met het spelen met water tijdens warme dagen. 

- Zichtbaarheid. Graag willen wij de ouders e/o verzorgers zoveel mogelijk laten meegenieten van de leuke 
dingen die de kinderen op school beleven. 

- Saamhorigheid. Zeker nu is het belangrijk om, ondanks de afstand, te blijven verbinden met elkaar en 
vooral samen leuke dingen blijven doen.  
 

Bedankt! 
Bedankt ouders e/o verzorgers! Dank jullie wel voor de hulp het afgelopen jaar bij alle mooie activiteiten 
vanuit school of de klas. Dit jaar wordt ook een bijzonder jaar, waarin de OC het team van de Triangel mag 
ondersteunen om naast leren ook heel veel plezier te creëren op school.  
Wij hopen komend jaar (weer) van harte op jullie steun/support. 
 
Helpen? 
Enthousiast geworden over de OC en wil je graag helpen? Geef je dan op als hulpouder!  
Wij kunnen altijd extra handjes gebruiken.  
Stuur een bericht naar oc.triangel@ogamstelland.net 

https://detriangel.net/steunpilaren/oudercommissie/

