
21 maart 2015

Welkom op de open dag van 

De Borgwal



Wat doet de OR?
De belangrijkste taak van de Ouderraad (OR) 
is het bevorderen van het contact tussen 
school en ouders. De OR helpt bij het 
organiseren en uitvoeren van verschillende 
activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval 
en Schoolreis.



De OR komt ongeveer één keer in de twee 
maanden bijeen. Deze vergaderingen worden 
bijgewoond door de directeur van de school.
Aan het begin van het schooljaar organiseert de 
School, MR en de OR een jaarvergadering voor 
alle ouders. Hierin wordt onder andere verslag 
gedaan van de besteding van het oudergeld en 
wordt de nieuwe begroting ter goedkeuring 
bekend gemaakt.

.



Hierna volgen een aantal 
dia’s over de activiteiten 

die georganiseerd worden 
door de OR



SINTERKLAAS



Vol verwachting klopt ons hart…



Daar is hij dan… Sint



Surprises en gedichten in de 
bovenbouw



Kleuters doen een dans



Wat een feest!



Muziek piet



Tot volgend jaar…



KERST



Lichtjes voor kerst



De kleuters openen met een lied 



Onze blazersbende gr. 6 en 7



Prachtige liedjes



Groep 4 zingt een lied



Kinderen van groep 8 vertellen het 
verhaal



TUTOR LEZEN GROEP 3



Tutor lezen



Ik help jou…



Samen lezen





CARNAVAL



De kinderen zitten klaar voor het 
feest…



De prins en prinses



Lekker dansen



De raad van 11 is er ook bij



Optocht door de wijk



DE LENTE



Bomen planten



Bomen planten



Samen graven en planten



Na afloop drinken met een appel



Kuikens in de school



PASEN



Het paasontbijt



Samen eten…



Start sponsorloop



Daar gaan we … lopen voor een goed 
doel.



SPORTEN



Basketbaltoernooi gr. 5-8



In de schaapskooi gr. 8



Introdans



volleybal



AVOND VIERDAAGSE



De avondvierdaagse



De avondvierdaagse



De avondvierdaagse



De avondvierdaagse



De avondvierdaagse



De avondvierdaagse



De avondvierdaagse



FEESTWEEK



De sportdag



De sportdag



De sportdag



Hawaii…



Hoela hoep



Het regende die dag…



Snoepveter happen….



Een tropisch drankje



dansworkshop



Springkussens op donderdag



donderdag



Lekker buiten bezig zijn…



Op een skippybal



Tja…



Altijd leuk…



SCHOOLREISJE



Klaar voor vertrek?



Prachtig weer!



Met z’n allen eten



In ‘Borgwal’ shirt



Wat organiseert de OR?

• Sinterklaas

• Kerstviering

• Sportdag

• Avondvierdaagse

• Pasen

• Feestweek

• Schoolreisje

• Luizen pluizen


