
  

 

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 de kinderen uit de kinderraad vieringen bij Waalcampus organiseren. 

Bijvoorbeeld Sinterklaas, kerst en carnaval. 

De oudervereniging vergadert een aantal keer per jaar. Teamleden en de Oudervereniging 

zoeken samen naar activiteiten met een ontdekkend, onderzoekend, samenwerkend, 

educatief of groep 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 school, te kunnen betalen. 

In onderstaand overzicht kunt u teruglezen wat er dit schooljaar met het deel van de 

ouderbijdrage is gebeurd wat beschikbaar is voor de oudervereniging. 

Activiteit Verantwoording 

Waalcampusdag Samen met de kinderraad is er invulling gegeven aan 
Waalcampusdag. De kinderen hebben deze dag genoten van 
allerlei workshops die binnen het thema : “Zijn wie je bent en 
worden wat je wil!” vielen. De workshops cartoon tekenen en 
theater zijn bekostigd vanuit de ouderbijdrage net als de wraps en 
smoothies die de kinderen bij de wrap-bar konden halen en een 
gezond tussendoortje.   

Dag van de 
leerkracht/ 
teamleden 

Iedere Waal kreeg namens de oudervereniging van Waalcampus, 
namens alle kinderen en ouders een “mooie momenten en 
complimenten-pot”. Alle kinderen brachten op de dag van het 
teamlid” briefjes mee met daarop een “mooi moment of 
compliment”. 

Sinterklaas De oudervereniging heeft geholpen met de organisatie van het 
Sinterklaasfeest op 4 december. Sinterklaas werd samen met zijn 
pieten afgeleverd door een postbezorger van post.nl. In de 
aanloop naar het sinterklaasfeest werden de kinderen verrast door 
brieven/opdrachten van Post-piet. Ook bracht hij hen iets lekkers 
in hun schoen. Sinterklaas nam voor iedere Waal groepscadeaus 
mee en strooigoed. De kinderen uit Waal 2 deden een 



spelletjescircuit in de Waal. Waal 3 en 4 gingen ’s middags aan de 
slag met een Sinterklaas escape room.  

Kerstmis Kinderen kregen de opdracht om thuis een mooie placemat te 
maken voor een ander uit de klas. Tijdens het kerstontbijt nam 
iedere kind zelf een ontbijtje mee. Deze werd aangevuld met fruit 
die door de oudervereniging was gekocht. Ook kreeg ieder kind 
een kerstcracker en een waxinelichtje voor in hun versierde potje. 
Na het kerstontbijt mochten alle kinderen een eigen kaars 
versieren.  

Leesontbijt Binnen het thema “Er was eens” kwam een echte robot 
kennismaken met alle kinderen uit waal 2 en 3. De kinderen 
gingen in gesprek en werden voorgelezen door figuren uit de 
toekomst. Kinderen uit Waal 3 mochten de robot s’ middags zelf 
programmeren. In Waal 4 kwam ook een figuur uit de toekomst 
langs. 

Verkleedfeest Op vrijdag 25 februari werd het verkleedfeest gevierd. Alle 
kinderen mochten verkleed komen als iets of iemand uit het 
verleden. De oudervereniging heeft samen met het team de 
Waalspelen georganiseerd waarbij verschillende vaardigheden en 
sporten centraal stonden.  Knutselspullen om medailles te maken 
werden gekocht  en benodigdheden voor de spellen gehuurd (o.a. 
estafette materiaal, ski’s). 

Koningsspelen Tijdens de koningsspelen op vrijdag 22 april werden er door het 
team en ouders uit de oudervereniging verschillende 
buitenactiviteiten verzorgd. Kinderen uit Waal 2 deden een ‘rondje 
Nederland’ op het schoolplein. Zij speelden spelletjes die met de 
verschillende provincies te maken hadden. Kinderen uit waal 3 en 
4 kregen s’ ochtends een workshop turnen in de turnhal van 
Naaldwijk. ‘s Middags werden de kinderen uit Waal 3 en 4 
uitgedaagd tijdens een clinic van Fitcentre The Gym. Ook 
verzorgde de oudervereniging een gezond en voedzaam 
tussendoortje (mini-groenten). The Gym heeft een borrelpakket 
ontvangen als dank voor de clinic.  

Lentefeest Op woensdag 13 april gingen alle kinderen van Waalcampus erop 
uit (thema “kijk eens om je heen”). Waal 2, 3 en 4 bezochten de 
natuurspeeltuin in Maassluis en werden bij terugkomst op 
Waalcampus, tijdens de lunch, verrast met een lunchbuffet. De 
kinderen uit Waal 4 bezochten Duincampus in Meijendel en deden 
daar een educatieve speurtocht. Na de speurtocht werd er 
gepicknickt. Ieder kind mocht die dag zijn eigen broodje beleggen. 
Kinderen van Waalcampus maakten een dag ervoor paas-cup 
cakes die tijdens het uitje werden uitgedeeld. Alle benodigdheden 
werden door de oudervereniging bekostigd. 

Zomerfeest/afsluiting 
schooljaar 

Samen met het team en de kinderraad werd er invulling gegeven 
aan Waalcampus Festival. Ouders en kinderen werden uitgenodigd 
om naar de optredens van de kinderen te kijken en langs de 
verschillend standjes te lopen. Zo werden alle kinderen 



getrakteerd op een ijsje en kwam er een ballonnenclown langs. De 
kinderen konden aan de slag met de opblaasspellen, een 
glittertattoo halen, geschminkt worden en/of springen op het 
springkussen.  

Afscheid Waal 4 Leden van de oudervereniging waren aanwezig voor het schenken 
van koffie en thee. 

Overig • I.v.m. duurzaamheid zijn er borden en bekers gekocht die 
voor alle waalfeesten en evenementen te gebruiken zijn. 

• Er zijn schoolshirts aangeschaft zodat leerlingen goed 
zichtbaar zijn bij uitjes/evenementen. 
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