
Oudervereniging
Voor het organiseren van feesten en informatieavonden heeft Waalcampus een oudervereniging. De

oudervereniging bestaat uit een aantal betrokken ouders die samen met de teamleden en kinderen

vieringen bij Waalcampus organiseren. Bijvoorbeeld Sinterklaas, kerst en carnaval.

De oudervereniging vergadert een aantal keer per jaar. Bij Waalcampus zoeken we naar activiteiten

met een ontdekkend, onderzoekend, samenwerkend, educatief of groeps verbindend karakter.

Voorbeelden van activiteiten zijn: een voorstelling maken, koken of bakken, een survivaldag, een

bezoek brengen aan de markt om met echt geld te leren rekenen of een bezoek aan een museum dat

aansluit bij het thema.

Ouderbijdrage Waalcampus

De ouderbijdrage heeft tot doel een aantal projecten en activiteiten te bekostigen die niet uit de

onderwijsbijdrage van de overheid kan worden betaald. Activiteiten die nodig zijn om de kwaliteit van

het onderwijs te waarborgen. Maar ook om jaarlijkse evenementen die bijdragen aan de sfeer op

Waalcampus, te kunnen betalen, zoals bijvoorbeeld bibliotheekboeken, creatieve middagen,

educatieve software en de musicals.

In onderstaand overzicht kunt u teruglezen wat er dit onderwijsjaar (2020-2021) met de

ouderbijdrage is gebeurd die voor de Oudervereniging beschikbaar is gesteld.

Start
onderwijsjaar

Op de eerste onderwijsdag van dit jaar liepen alle leerlingen van Waalcampus
via een rode loper Waalcampus binnen. In de klas werd er geproost op het
nieuwe onderwijsjaar met plastic champagneglazen.

Campusdag Waal 2 vertrok deze ochtend naar het strand van Monster om een schat te gaan
zoeken, kastelen te bouwen en een spel te doen bij Westbeach in Monster.
Waal 3 en 4 bleven op Waalcampus en werden uitgedaagd in Survival en
samenwerking, door middel van een stormbaan verzorgd door Westbeach in
Monster.

Dag van de
leerkracht/
teamleden

Voor alle teamleden lag er een kanjer-stroopwafel klaar om hen te bedanken
voor hun inzet: “Jullie zijn kanjers!”

Sinterklaas Alle kinderen mochten (n.a.v. een filmpje van twee kunstpieten) hun schoen
zetten. Op 4 december kwamen Sinterklaas en zijn Pieten per boot aan bij
Waalcampus en namen voor iedere Waal groepscadeaus mee. De leden vanuit
de oudervereniging hebben ervoor gezorgd dat het verlanglijstje per Waal bij
Sinterklaas terecht kwam en dat hij voldoende strooigoed bij zich had op 4
december. Waal 2 vulde de dag met leuke spelletjes in Waalcampus. Waal 3 en
Waal 4 kregen een speciale beweegles in de gymzaal (verzorgd door de
teamleden). De kinderen kregen drinken en tussendoortje aangeboden vanuit
de oudervereniging.

Kerstmis De voorbereidingen van Kerstmis waren in volle gang. De oudervereniging en
teamleden waren van plan een kerstwandeling te organiseren in het park



tegenover Waalcampus. Kinderen en hun ouders zouden personages uit het
kerstverhaal gedurende de wandeling tegenkomen. Echter vanwege de
corona-maatregelen kon dit niet doorgaan. Op de laatste onderwijsdag voor de
lockdown kregen alle kinderen warme chocomel en een wafel. De
chocolademelk werd aangeboden door een van de ouders van de kinderen. De
teamleden speelden het kerstverhaal na op het buitenspeelplein. Ook kregen
alle kinderen nog een ketting met een led lampje

Terugkeer op
Waalcampus na
lockdown

Alle teamleden, kinderen en hun ouders ontvingen een rolletje “complimentos”
voor hun inzet, betrokkenheid en begeleiding.
Kinderen uit Waal 1 kregen berenkoekjes ( “beregezellig dat jullie er weer zijn”).

Pasen In overleg met de kinderraad zijn er een aantal activiteiten bedacht om de
Paasviering dit onderwijsjaar invulling te geven:

- Paasontbijt (zelf mee te nemen i.v.m corona-maatregelen)

- Eitje tik (winnaar kreeg een prijs, verzorgd door ouderverening)

- Paaseieren zoeken (chocolade-eieren gekocht door oudervereniging)

- Happy stones maken (benodigdheden verzorgd door oudervereniging)

- Speurtocht voor waal 2 en 3 (bedacht en uitgevoerd door Waal 4)

- Kinderen uit Waal 1 konden genieten van een paaslunch en gingen aan

de slag met het verven van eieren.

Cultureel uitje Er wordt gedurende het jaar geld opzij gezet om eventuele culturele uitjes te
kunnen bekostigen. Dit jaar mochten de kinderen van Waal 2 en Waal 3 naar
Blijdorp tijdens het thema “Op expeditie”. Het uitje naar de dierentuin was een
groot succes.

Koningsspelen De dag werd geopend door alle kinderen en teamleden gezamenlijk buiten op
het plein, waar ze het lied van de Koningsspelen hebben gezongen. Waal 1
mocht klauteren op het springkussen. Voor Waal 2, 3 en 4  was er een doolhof,
een obstakelrun en de mogelijkheid om zelf activiteiten op te pakken waarbij ze
gebruik konden maken van de aanwezige materialen gericht op samenspel.  Als
tussendoortje was er door de oudervereniging een gezonde snack geregeld. Zo
konden alle kinderen kiezen tussen mini komkommertjes, mini paprika's en
ontbijtkoek met een bekertje limonade.  Waal 3 en 4 waren uitgenodigd voor
een tennis clinic en een bootcamp clinic. De autobanden die gebruikt waren
voor de obstakelrun waren favoriet bij de kinderen en mochten op Waalcampus
blijven. Deze kunnen zij blijven gebruiken tijdens het buiten spelen.

Einde
onderwijsjaar

Het einde van het onderwijsjaar zal feestelijk worden afgesloten. De
oudervereniging zal de lunch verzorgen en een aantal activiteiten.  Voor de
ouders wordt er een borrel georganiseerd.


