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Op onze basisschool worden tijdens een schooljaar verschillende activiteiten 
voor de kinderen georganiseerd door de leerkrachten en daarbij is de hulp 
van u als ouder onontbeerlijk.  
 
Mede door uw ondersteuning kunnen de kinderen genieten van de feesten 
zoals Sinterklaas en Kerst, kunnen ze sporten met schoolgenoten, gaan ze 
op schoolreis en kunnen daardoor een extra leuk schooljaar hebben! Al deze 
activiteiten willen we ondersteunen met werkgroepen.  
 
Elke werkgroep heeft zijn eigen doel en tijdbesteding. Elke werkgroep heeft 
minstens twee contactpersonen, een leerkracht en een ouder vanuit de 
Oudervereniging. De werkgroepen organiseren en coördineren de activiteit, 
en zullen uiteraard meer ouders vragen om te helpen op de dag zelf. 
 
In dit werkgroepenboekje geven we u informatie over de verschillende 
werkgroepen op de Andersenschool, zodat u een gerichte keuze kunt maken 
uit de activiteiten. U bent ook van harte welkom als u weinig tijd heeft en 
slechts een enkele keer kan. Dagen waarop de activiteit plaatsvindt of 
waarop overleg plaatsvindt staan zoveel mogelijk vermeld bij de werkgroep. 
Met de werkgroepen hopen we u meer te betrekken bij de school. 
 
Achter in het boekje vindt u het formulier waarmee u zich kunt aanmelden 
voor de werkgroepen. Als u zich heeft ingeschreven wordt er contact met u 
opgenomen. Mocht u al in een werkgroep zitten, geeft u zich dan elk jaar toch 
gewoon weer op, dit om administratieve redenen. Voor extra informatie kunt u 
altijd persoonlijk dan wel via mail contact opnemen met de oudervereniging 
(ov.andersenschool@stichtingklasse.nl). 
 
We hopen dat dit boekje u enthousiast maakt en dat 
velen van u zich opgeven voor een werkgroep of 
activiteit. Aarzel niet, en geef u op, zodat we er samen 
weer een leerzaam, uitdagend én gezellig schooljaar 
van kunnen maken. 
 
Namens het team en de oudervereniging. 
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Werkgroepen Bibliotheek en overige Leesactiviteiten 
 

Onze schoolbibliotheek heeft een boekencollectie met 
voor een deel recent aangeschafte leesboeken. Naast 
leesboeken beschikken we ook over informatieve 
boeken en boeken voor jongere kinderen voor het 
aanvankelijk lezen (technisch leren lezen). Daarnaast 
zijn er ook prentenboeken en voorleesboeken 
aanwezig. 

De ouders die meehelpen in de werkgroep houden zich bezig met de collectie 
boeken te ordenen, het digitaal uitlenen en innemen van boeken, boekadvies, 
boekpromotie en verschillende werkzaamheden om boeken "uitleenklaar" te 
maken (boeken van rugsticker en barcode voorzien), tevens worden diverse 
boeken geplastificeerd en worden er kleine reparaties uitgevoerd. Er zullen 
ook rondom thema's binnen de school en de Kinderboekenweek presentaties 
in en rond de bibliotheek zijn. Zo kan er bijvoorbeeld een schrijver in het 
zonnetje worden gezet.  

 
De bibliotheek is een aantal momenten in de week open en de kinderen 
krijgen de mogelijkheid via een bibliotheekrooster, om op vaste momenten 
hun boek om te ruilen. Ieder kind heeft een leenpas waarop zij een leesboek 
en een informatief boek per keer kunnen lenen. De bedoeling is dat iedere 
groep elke week de kans krijgt om een boek te ruilen. Mocht een kind veel 
eerder een boek uithebben, dan bestaat de mogelijkheid om tussendoor op 
een ander uitleenmoment naar de bibliotheek te gaan. Als de bibliotheek 
dicht is, worden er ook geen boeken uitgeleend of omgeruild. 
 
Werktijden: onder schooltijd, in overleg met werkgroep en school in te 
plannen (afgelopen schooljaar was de bibliotheek in de ochtend open op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 09.15 uur. 
 
Overige lees activiteiten waar ouders bij kunnen meehelpen 
Schrijver op school: datum nog niet bekend 
Kinderboekenweek: 1 oktober 2018 (school versieren/posters ophangen) 
Voorleeswedstrijd: 16 november 2018, wij zoeken juryleden die- bij voorkeur- 
uit de boekenwereld komen, maar enthousiaste lezers zijn ook welkom. 
Nationale voorleesdagen: 21 of 22 januari 2019 (promotiemateriaal 
ophangen) en 24 januari 2019 (inkopen en verdelen voorleesontbijt) 
 
Contactpersonen:  
Leerkrachten: Esther Janmaat (Eelco Kosterman) 
OV werkgroep coördinatoren: Heidi Vermeij (moeder van Mette) en Manon 
Scholtens (moeder van Mira) 
 



 
 

Werkgroep Sinterklaas 
 
Deze werkgroep organiseert het jaarlijks 
terugkerende Sinterklaasfeest op school. De 
activiteiten worden gecoördineerd door de enkele 
ouders en leerkrachten. Zij zorgen er samen met de 
hulp van de Sint en Pieten voor dat het feest 
onvergetelijk is voor de kinderen op de feestdag zelf 
en daarnaast verzorgen zij de aankleding van de 
school als Sint in Nederland aankomt. 

Aankomst Sint in Nederland: zaterdag 17 november 2018 
Sinterklaasfeest: woensdag 5 december 2018 

Contactpersonen:  
Leerkracht: Petra van Harten en Anouk Groot 
OV werkgroep coördinator: Kristel van der Sman (moeder van Timo en Nout) 
en Manon Scholtens (moeder van Mira) 
 

Werkgroep Kerst 

Kerst wordt traditioneel gevierd met heel veel 
versiering, een musical door de leerlingen en een 

kerstdiner voor de leerlingen op school.  

De werkgroep verzorgt ongeveer 2 weken voor het 
kerstdiner de aankleding van de school. Verder 
verzorgen zij de boodschappen voor kerststukjes, 
aankleding van school en het kerstdiner. 

Op de avond van het kerstdiner (waar alle kinderen eerst naar de musical 
gaan met aansluitend het diner) zorgt de werkgroep onder het kerstdiner voor 
de jaarlijkse gezellige kerstborrel voor de ouders.  

Kerstdiner: donderdag 20 december 2018 

Eerste bijeenkomst: dinsdag 13 november 2018 
Overige bijeenkomsten: in overleg met de werkgroep 
 
 
Contactpersonen:  
Leerkrachten: Valeska Pauw en Ilona van der Heijden 
OV werkgroep coördinatoren: Heidi Vermeij (moeder van Mette) en Ramses 
Christiaan (vader van Kaisa en Gunilla) 



 
 

Schooltuin 
De Andersenschool heeft een prachtige schooltuin, een enorme verrijking 
voor de kinderen van onze school. De schooltuingroep verzorgt de schooltuin 
en gaat, waar mogelijk, met kleine groepjes leerlingen gedurende het hele 
schooljaar, aan de slag.  
Het werk is praktisch en gevarieerd zoals plannen 
maken, zaaien, poten, oogsten, snoeien, wieden en 
de tuin schoon en netjes houden. Kortom: er is voor 
elk wat wils. Groene vingers zijn niet vereist.  
Met af en toe een uurtje hulp kunnen we het groen 
bijhouden. Kom jij ons helpen? 
 
Bijeenkomsten op: in overleg werkgroep 
 
Contactpersonen: 
Leerkracht: Linda Vogel (Eelco Kosterman) 
Ouder: Kristel van der Sman (moeder van Timo en Nout) 
 
 

 
 
Werkgroep Luizencontrole 
 
Als school ontkomen we niet aan luizen. Dankzij het 
werk van de werkgroep luizencontrole kan er snel 
worden gecontroleerd bij een vermoeden. 
 
De controles zijn 5 keer per jaar in de week na de 
grotere vakanties op de dinsdag. We beginnen om 
8.30 uur en rond 9.30 uur gaat iedereen weer naar 
huis. De werkgroep controleert de hele school! Wilt U 
hieraan meehelpen, geeft u zich dan op!  
 
Daarnaast zijn er af en toe extra groepscontrole bij een vermoeden van 
luizen. 
 
Bijeenkomsten op: eerste dinsdag na de vakanties 
 
Contactpersoon: 
Leerkracht: Priscilla Ching-Yong (Eelco Kosterman) 
 

 



Werkgroep Eindfeest  
 
Voor deze werkgroep zijn we op zoek naar ouders die 
het eindfeest willen organiseren. Het meedoen in de 
werkgroep betekent het uitdenken van een thema en 
meehelpen met opbouw, de middag zelf en de afbouw.  

Eerste bijeenkomst: dinsdag 7 mei 2019 
Overige bijeenkomsten: in overleg met de werkgroep 
 
Contactpersonen:  
Leerkrachten: Petra van Harten en Ilona van der Heiden 
OV werkgroep coördinatoren: Silvana van Koningsbruggen (moeder van 
Bruce en Craig) en Roos de Roo (moeder van Broes en Jippe) 
 
 
 

 
 
Kascommissie  
 
Voor de financiële afhandeling van de 
ouderbijdragen en de uitgaven wordt de 
Ouderraad gecontroleerd door een 
kascommissie. De werkzaamheden zijn beperkt 
maar van groot belang voor alle ouders. De 
Oudervereniging is op zoek naar 2 ouders die 
zich willen verdiepen in de financiën. 
 
Heeft u affiniteit met financiën geeft u zich dan op voor de kascommissie! 
 
Bijeenkomsten op: 1 bijeenkomst, aan het begin van het schooljaar 
Informatie: Irma de Pater (moeder van Onne en Jorg) 
 
 
 
 
 
 



Aanmelden voor de werkgroepen. 
 
Weet u na het lezen waar u zich voor in wilt zetten, dan kunt u dat middels 
onderstaand strookje aangeven. Het strookje kunt u bij de leerkracht van uw 
kind inleveren. 
 
Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij de oudervereniging of bij de 
directie. 
 
 
Naam ouder:………………………………………………………………………. 
 

Naam kind:………………………………………………………………………… 
 

Groep kind:………………………………………………………………………... 
 

Telefoonnummer: ………………………………………………………………… 
 

Emailadres:………………………………………………………………………… 
 

… wil zich aanmelden voor de volgende werkgroep(en). Graag aankruisen 
voor welke werkgroep u zich wil aanmelden. 
 

 

□ Werkgroep Bibliotheek  
 

□ Werkgroep Lezen overig (Schrijver op school/ kinderboekenweek/ etc.) 
 

□ Werkgroep Sinterklaas 
 

□ Werkgroep Kerst 
 

□ Werkgroep Schooltuin 
 

□ Werkgroep Luizencontrole  
 

□ Werkgroep Eindfeest 
 

□ Kascommissie 
 

 
 
Bijzonderheden: ……………...……………………………………………………… 


