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De ouderraad van de Mariabasisschool organiseert en ondersteund ieder jaar 

weer allerlei activiteiten voor de kinderen van onze school. 

U krijgt volgende week tijdens de ouderavonden 24 en 26 september een brief 

mee voor de betaling van de ouderbijdrage, Culture Jeugdvoering en 

schoolreisje. Door betaling van deze bijdrage kan de ouderraad de activiteiten 

van onze school ondersteunen waar nodig. Hieronder een kleine opsomming 

van alles wat de o.a. ouderraad allemaal heeft gedaan afgelopen schooljaar. 

Op vrijdag 21 september 2018 mochten alle kinderen op schoolreisje. 

Uiteindelijk viel het gelukkig mee met het weer en hebben alle kinderen 

genoten! De kinderen uit groep 1-2 zijn naar het Land van Jan Klaasen geweest, 

groep 3-4 naar de Julianatoren in Apeldoorn, groep 5-6 naar Burgers Zoo en 

groep 7-8 naar Toverland.  

 

 

De ouderraad koopt de cadeaus voor Sinterklaas voor alle kinderen van de 

onderbouw. Daarnaast worden er ook groepskado's gekocht. Wij zoeken elk 

jaar ouders voor de collecte van de Stichting Sinterklaas in Bergh, u kunt zich 

opgeven tijdens deze informatieavond bij iemand van de ouderraad.  



Tijdens de boekenweek kunnen de kinderen ook elk jaar een boekenbon 

winnen welke beschikbaar gesteld wordt door de Ouderraad. Dit keer kreeg 

ook elke groep een nieuw leesboek! 

Rond Sinterklaas is er ieder jaar weer de Pfixx Solar Jeugdloop. De kinderen 

kunnen meedoen via de Mariabasisschool. Er deden weer een groot aantal 

kinderen mee van onze school. Op de dag van de run voorzien wij de kinderen 

van een shirt/rugnummer en chip. Ze krijgen na afloop ook een stuk fruit. 

Dan volgt Kerst, de gezamenlijke maaltijd was weer geslaagd, kinderen genoten 

van de vele keuzes en lekkere hapjes! Ook voor de ouders wordt gezorgd in de 

vorm van een warm kopje chocolade of glühwein zodat we met z’n allen het 

jaar gezellig kunnen afsluiten.  

Tijdens carnavalsvrijdag voorzien wij de kinderen van glaasjes ranja om de 

dorst te lessen na al dat hossen.  

Voor de Palm Pasen optocht worden de Broodhaantjes geregeld. 

In mei posten wij elk jaar bij de Stokkumse avondvierdaagse, een erg leuk 

evenement. De kinderen die meedoen krijgen een Mariabasisschool T-shirt  

voor die dagen te leen. Wanneer zij zich bij onze post melden krijgen zij iets te 

drinken met daarbij iets lekkers.  

 

Op goede vrijdag is elk jaar het schoolvoetbaltoernooi. De OR helpt de school 

met de organisatie. 

 

In juli na afloop van de sportdag krijgen de kinderen allemaal een lekker ijsje 

van de or. 

 

Aan het eind van het schooljaar wanneer de kinderen van groep 8 de Musical 

hebben verzorgen wij de koffie/thee en hapjes voor alle kinderen en hun 

familie. Zo hopen wij een steentje bij te kunnen dragen aan een onvergetelijke 

avond. De kinderen krijgen een klein aandenken en er wordt per kind €5,= 

gedoneerd waarmee de klas een leuk eindfeest kan organiseren. 



Buiten al deze activiteiten om assisteren wij het team van de Mariabasisschool 

bij verschillende activiteiten zoals de info-avonden etc. met het schenken van 

koffie en thee voor de ouders. Ook regelen we het bezoek van de 

schoolfotograaf. 

Verder coördineren wij de luizencontroles die na elke schoolvakantie op 

maandag plaatsvinden. Ook hiervoor zoeken wij altijd nog ouders die onze 

luizenmoeders groep willen komen versterken.  


