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De oudervereniging en team Graaf Reinaldschool 
maken samen met u de mooiste herinneringen!



Beste ouders en/of verzorgers van de leerlingen
van de Graaf Reinaldschool,

In dit informatieboekje volgt er een korte uitleg wat de OV inhoudt 
en wat de leden doen. Ook presenteert de Oudervereniging de leuke 
activiteiten van dit nieuwe schooljaar 2020-2021. Want ondanks dat 
we nu te maken hebben met het Coronavirus en er tal van regels zijn 
waar we ons aan moeten houden, gaan we er met elkaar weer een 
leuk schooljaar van maken.

De Oudervereniging is een activiteitenvereniging en heeft op
school de taak, samen met de leerkrachten, meerdere activiteiten te 
organiseren. Voor elke activiteit is er een commissie, die ervoor zorgt 
dat de activiteit wordt georganiseerd.

De activiteiten die de Oudervereniging organiseert zijn o.a.:  
• Kinderboekenruilbeurs  
• Sinterklaasfeest
• Kerstfeest
• Koningsspelen
• Avondvierdaagse
• Het versieren van de school
• Luizencontrole
• Schoolreisje
 
De Oudervereniging bestaat uit het dagelijks bestuur, alle klassenouders 
en iedere ouder die de ouderbijdrage heeft betaald.  
Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een 
penningmeester. Samen met de klassenouders en de commissieleden 
komen zij een aantal keer per jaar bij 
elkaar om te vergaderen over de 
voortgang van de commissies. 

Bestuur, (Op de foto v.l.n.r.)

Secretaris: 
Tom Kroon

Voorzitter: 
Linda Troost

Penningmeester: 
Renate Poortvliet



Alle activiteiten die wij verzorgen, op het schoolreisje na, 
worden bekostigd uit de ouderbijdrage.
Zonder deze ouderbijdrage kunnen wij deze activiteiten niet 
voortzetten!  
Het schoolreisje vindt plaats in de tweede helft van het 
schooljaar, t.z.t. ontvangt u van ons hierover meer informatie.

Ouders die willen helpen bij de commissies kunnen wij altijd 
goed gebruiken, u kunt zich aanmelden voor hulp via het 
mailadres van de OV;

ov.graafreinald@stichtingovo.nl vermeld hierbij graag uw 
naam en telefoonnummer.

Dit jaar maken wij geen gebruik van het inschrijfformulier 
waarbij u normaal gesproken per activiteit kunt aangeven of u 
het leuk vindt om te komen helpen. Dit omdat de Coronaregels 
telkens wijzigen en wij nu nog niet exact weten in welke vorm 
de toekomstige activiteiten gaan plaatsvinden en waar en 
wanneer we hierbij hulp kunnen gebruiken.
Tegen de tijd dat de commissies gaan starten en we weten 
hoe we de betreffende activiteit gaan organiseren, wordt u 
benaderd door het aanspreekpunt van deze commissie.
U ontvangt dan alle informatie.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben of willen helpen bij 
de Oudervereniging kunt u altijd contact met ons zoeken via 
ons e-mailadres: ov.graafreinald@stichtingovo.nl 

Wij hopen weer op een geweldig leuk schooljaar waarin de
kinderen centraal staan.
 
Vriendelijke groet,
Het bestuur, 

Linda, Renate en Tom



Kinderboekenruilbeurs
Donderdag 8 oktober vindt de jaar-
lijkse kinderboekenruilbeurs plaats. Elk 
jaar vinden de kinderen dit een groot
succes! De ruilbeurs wordt gekoppeld
aan de jaarlijkse Kinderboekenweek 
met dit jaar als thema “En toen?”.
De ruilbeurs: De kinderen leveren 
eigen leesboeken van hun eigen 
niveau in en deze worden op school ver-
deeld in “Super-boeken” ( dit zijn de nette/nieuwe 
boeken ) en “Top-boeken” ( de boeken die al wat ouder zijn of 
meer gebruikssporen hebben). 
Tijdens de ruilbeurs kunnen de kinderen “nieuwe” boeken uit-
zoeken die door anderen zijn ingeleverd. Top-boeken voor Top-
boeken en Super-boeken voor Super-boeken. Zo heb je iedere 
keer weer nieuwe boeken om te lezen.  
De Kinderboekenweek is echt een ontzettend leuk evenement
en stimuleert kinderen tot lezen! 

Sinterklaas
Natuurlijk komen Sinterklaas en zijn Pieten dit jaar weer naar 
Nederland. Ook op school besteden we veel aandacht
aan dit jaarlijkse festijn, dus reken maar op een spannende en leuke
dag. Dit jaar komt Sinterklaas op vrijdag 4 december op school.
Het is veel werk om deze dag goed te laten verlopen, we hebben
hulp nodig bij o.a.:
 
- het inpakken van de cadeautjes
- het versieren van de school
- het helpen bij de pietengym

Wij zijn ontzettend blij met de hulp tijdens de Sinterklaasperiode 
en hopen dat u zich dit jaar ook weer opgeeft via; 
ov.graafreinald@stichtingovo.nl
Samen met de kinderen maken we er weer een 
leuk en gezellig Sint en Pietfeest van!



Kerst
De donkere dagen vragen om gezelligheid, ook op school.
Er zal kerst gevierd worden op school op  
woensdag 16 december. Elk jaar organiseren we een  
kerstactiviteit, de ene keer een kerstdiner, de andere keer een  
lampionoptocht, een kerstoptreden of kerstgala. 
Vorig jaar hebben de kinderen ( en ook de ouders ) kunnen 
genieten van een waar winter wonderland.  
Een aantal ouders hebben toen flink uitgepakt en met muziek, 
lichtjes en versieringen van de optocht een waar spektakel 
gemaakt.
De school zal weer in kerstsfeer versierd worden door
de kerst- en versiercommissie. Er zal een warme sfeer heersen, 
waarin saamhorigheid en de kerstgedachte een rol spelen.
Mocht u iets willen betekenen voor de kerstcommissie kunt u
zich opgeven via ov.graafreinald@stichtingovo.nl 
De hulp die we nodig hebben loopt uiteen van het helpen bij de 
voorbereidingen (ideeen!), materialen, verlichting ophangen en 
bij het versieren van al onze kerstbomen. 



Koningsspelen 

De Koningsspelen zullen plaatsvinden op vrijdag 23 april 2021!
De koningspelen zijn een sportief Oranjefeest voor alle 
kinderen in het basisonderwijs en bestaan uit een Koningsontbijt 
en een Koningssportdag.  
De dag start met het ontbijt op school, nodig om genoeg 
energie te krijgen om lekker te kunnen bewegen! 
En omdat onze koning Willem-Alexander een echte 
sportliefhebber is, is de Koningssportdag een belangrijk onderdeel 
van de Koningsspelen. De commissie zorgt ervoor dat er allemaal
leuke, sportieve spellen zijn op en rondom school, maar ook in 
de gymzaal van de Oosterbliek. 
Mocht u een sportieve bijdrage willen leveren  aan de 
koningsspelen, dan kunt u zich opgeven via;  
ov.graafreinald@stichtingovo.nl



Avondvierdaagse
Samen lekker wandelen....
De Gorinchemse avondvierdaagse 
is een groot sportief
evenement en is niet meer
weg te denken uit het 
programma van onze activiteiten!
Dit jaar heeft de 75ste editie helaas 
niet kunnen plaatsvinden vanwege 
het Coronavirus maar wij gaan er 
vanuit dat we deze speciale editite 
in de week van 29 juni t/m 02 juli 
2021 kunnen inhalen.
Op dinsdag 29 juni 2021 hopen 
wij gewoon te kunnen starten met alle lopers en begeleiders van de Graaf 
Reinaldschool. De ervaring leert dat ouders het ook erg leuk vinden om 
mee te lopen.

Fase 1 t/m 11 lopen 5 kilometer
en fase 12 t/m 16 lopen 10 kilometer.
De sportiviteit en gezelligheid staan hier op nummer 1.
Een enorme organisatie en voorbereiding gaan hieraan vooraf.

Hulp is bijvoorbeeld nodig bij:

• inschrijfformulieren verwerken en groepen indelen
• hesjes en badges klaarmaken
• koek en zopie op de rustplaatsen uitdelen
• boodschappen doen 

Natuurlijk allemaal door en met ouders/verzorgers van
de kinderen.
Heeft u interesse om mee te helpen bij de voorbereidingen of
tijdens de wandeldagen dan kunt u zich opgeven via 
ov.graafreinald@stichtingovo.nl 



Luizencommissie
Wat kriebelt daar in het haar? 
De luizencommissie houdt zich misschien niet bezig met een 
activiteit waar plezier aan wordt beleefd, maar heeft wel een 
belangrijke taak, want ook de gezondheid van de kinderen staat 
hoog in het vaandel.
Deze commissie draait het hele jaar door.
Na iedere schoolvakantie worden alle kinderen gecontroleerd
op hoofdluis.  
De commissie handelt zo discreet mogelijk, omdat
veel kinderen en ouders zich hierbij ongemakkelijk voelen.
Ondanks het feit dat luis niet iets is om je voor te schamen, want
luizen houden van schone haren!
Zodra er neet/luis wordt aangetroffen, volgt een vast protocol. 
Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM.
Alleen de leerkracht wordt op de hoogte gebracht en zal de
betreffende ouder direct telefonisch informeren.  
Alle overige ouders van de leerlingen uit deze groep worden ook 
door de leerkracht op de hoogte gebracht dat er luis/neet in de 
klas is aangetroffen en gevraagd om hun kind extra te 
controleren de komende tijd.
De luizencommissie zal herhalingscontroles blijven uitvoeren 
totdat de klas luizenvrij is. 
Mocht u zelf thuis luis/neten hebben geconstateerd, dan
wordt u met klem verzocht dit te melden bij de leerkracht.
Het protocol wordt in werking gesteld, dit om verdere
verspreiding te voorkomen.

Wij zijn op dit moment bezig een kriebelteam samen te 
stellen waarbij wij van iedere klas 1 ouder in de commissie willen 
hebben. Op deze manier kunnen de hulpouders de controles uitvoeren 
in de klas van hun eigen kind. Dit is prettig omdat de (meeste) kinderen 
dan bekend zijn en het kost zo niet meer dan een kwartier tijd om een 
controle uit te voeren!
Aanmelden kan via ov.graafreinald@stichtingovo.nl

Correspondentie over dit onderwerp verloopt nooit direct tussen 
commissieleden en ouders maar altijd via school.



Versiercommissie
De buitenkant van onze school heeft dit jaar een ware 
metamorfose ondervonden en het resultaat mag er wezen!
Binnen is het de versiercommissie die zorgt voor de sfeer. 
De commissie bestaat uit meerdere ouders die tijd
vrijmaken om gezellig en creatief bezig te zijn.
Zij proberen zo veel mogelijk in te spelen op de thema’s van
het jaar zoals de jaargetijden, maar ook Sinterklaas, Kerst en
bijvoorbeeld een nationaal evenement als Olympische Spelen
of WK voetbal.
Met een paar ouders bij elkaar hebben zij veel plezier en het
eindresultaat wordt zeer gewaardeerd door de kinderen. De tijd
en energie die het kost is zeker de moeite waard. Heb je ideeën 
of wil je een keer helpen, laat het weten via;
ov.graafreinald@stichtingovo.nl



Wij hopen op uw hulp, alleen samen met u 
maken we er weer een onvergetelijk jaar van!

Hartelijk bedankt voor uw aanmelding!

De algemene OV Jaarvergadering
van woensdag 14 oktober komt te  

vervallen ivm de Coronamaatregelen.
U krijgt tegen die tijd het jaarverslag via 

de mail toegestuurd met daarbij de 
mogelijkheid om vragen te stellen.


