
Beste ouder/verzorger,
Beste ouder(s) / verzorger(s),

Voor u weer een nieuwe Smelenderwijs.
Dit is een extra uitgave in verband met Carnaval van volgende week.

De volgende Smelenderwijs verschijnt op dinsdag 6 februari 2018.
Wilt u kopij aanleveren voor De Smelenderwijs dan kan dat t/m 2 februari 2018.
Kopij sturen naar speters@skozok.nl o.v.v. Smelenderwijs.

Met vriendelijke groet,
Stans Peters
BS De Smelen

Wat is de oudervereniging

BS De Smelen - Extra Smelenderwijs voor Carnaval



Wat is de oudervereniging
De oudervereniging heeft als doel het ondersteunen (ook financieel), begeleiden en mede
organiseren van activiteiten op school in samenwerking met het docenten-team. Een van de doelen
van deze vereniging is het bevorderen van de samenwerking tussen school en opvoeders. In het
bijzonder voor dat gedeelte van de opvoeding die op school gegeven wordt. Wanneer u de
ouderbijdrage van uw kind betaalt, bent u als ouder/verzorger automatisch lid van de
oudervereniging.

Het dagelijkse bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de oudercommissie. De
samenstelling van het bestuur wordt tijdens de jaarvergadering bepaald. Kandidaten kunnen dan
ook voorafgaand aan de jaarvergadering worden voorgedragen. Ieder lid van het bestuur neemt
plaats in één of meerdere werkgroepen. Ook voor overstijgende taken en/of initiatieven vanuit de
O.V. zijn zij verantwoordelijk.

De actuele leden van de oudercommissie stellen we graag aan u voor:
Arjan Kool (voorzitter)
Camiel van Helden (secretaris)
Marco van Hoeck (penningmeester)
Esther Leliveld
Lobke van Geel
Tanja Swinkels
Maaike de Bont
Bonnie van Geel
Anke Liefrink

contactpersoon de Smelen:
Cindy Agten

Wat doet de oudervereniging
Het team en de oudercommissie overleggen bij welke activiteiten ouderparticipatie welkom is en in
welke vorm. Per activiteit wordt een werkgroep gevormd met daarin in ieder geval een lid van de
oudercommissie en een teamlid, namens de school. Zij coördineren de werkzaamheden.

Om de activiteiten mede uit te voeren doen we een beroep op alle leden van de OV; de ouders!
Vele handen maken licht werk en u krijgt er een hoop blije kindergezichten voor terug. Iedere ouder
kan zich dan ook aanmelden om te helpen in een of meerdere activiteitengroepen.

Op onze school worden we dus bij een groot aantal activiteiten geholpen door ouders.



Bij de volgende activiteiten wordt uw medewerking zeer op prijs gesteld:
Vieringen
U helpt mee de school in de juiste sfeer te brengen voor feesten zoals Kerstmis – Sinterklaas -
Carnaval – Pasen-Smelendag-Sportdag.
I.V.N.
U begeleidt groepjes bij bezoeken aan het I.V.N. gebouw.
Verkeersouder
U neemt deel aan de werkgroep verkeer, die belast is met het verkeersonderwijs op school en de
veiligheid van de kinderen.
Verkeersbrigadier
U wilt er graag voor zorgen dat de kinderen veilig de Bosstraat en de drukke Smelen kunnen
oversteken om naar school en naar huis te gaan. U helpt 1 – 2 keer per week.
Schoolfotograaf
U coördineert het maken van de schoolfoto’s en de bestellingen.
Hoofdluis
U coördineert de organisatie van de hoofdluiscontrole.

Op De Smelen werken op vele terreinen ouders mee aan een fijne school.
Daar hebben wij veel waardering voor.

Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u actief betrokken zijn bij de oudercommissie,
mail dan naar: OvDeSmelen@hotmail.com

Carnaval op school

Beste de ouders / verzorgers van de Graspollekes.

Vrijdag 9 februari wordt basisschool de Smelen weer omgetoverd tot ‘Het Graspollenland’.  
Van 8.30 uur tot 12.30 uur wordt ons jaarlijkse Carnavalsfeest gevierd.

De week ervoor zal al in het teken van gekkigheid staan!
Maandag: Gekke hoedjes-dag
Dinsdag: Recht uit je bed -dag
Woensdag: Gekke haren-dag
Donderdag: Schmink-dag

Het zou leuk zijn als uw kinderen hieraan meedoen, zodat heel de school in de stemming komt voor
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vrijdag.

Vrijdag:
De kinderen komen ‘s morgens verkleed naar school. Dan begint het carnavalsgedruis……….

Wat gaat er allemaal gebeuren? 
bekendmaking van prins+ prinses Carnaval met hun gevolg 
optocht door de wijk 
feest in de aula 

De carnavalsoptocht:

Om 9.45 uur vertrekken alle kinderen in een lange Carnavalsstoet met hun zelfgemaakte
carnavalswagens. Deze wagens worden thuis gemaakt en mogen om 8.30 uur op de speelplaats
worden opgesteld nabij de rekstokken en het klimrek . Natuurlijk worden de wagens ook beoordeeld
door een vakkundige jury! We hopen uiteraard dat er zoveel mogelijk publiek langs de route staat
om onze jonge carnavalsvierders te bewonderen.

De route van de optocht; de Smelen –  – van der Clusenstraat– Valkenierstraat – Repelaerstraat –
Lindestraat – Berkenstraat - Bosstraat – de Smelen

Tijdens de optocht is het de bedoeling dat de kinderen zoveel mogelijk van zich laten horen.
Toeters en bellen of andere herriemakers zijn dus aanbevolen. (Deze toeters, bellen en bussen
spuitconfetti / gewone confetti mogen alléén buiten gebruikt worden!)

Daarna gaan we weer terug naar school waar, na de pauze, de prijsuitreiking voor de mooiste
Carnavalswagen en de leukst verklede kinderen plaats zal vinden. Ook zal op school wat te drinken
en te snoepen klaar staan. De carnavalsvierders kunnen daarna hossen, de polonaise doen, een
spelletje spelen of even lekker uitrusten in het lokaal van groep 4/5.

Om ongeveer 12.15 uur worden de Carnavalsvierders door de Prins & Prinses naar hun eigen
groep gestuurd. Om 12.30 uur begint de Carnavalsvakantie.

Met vriendelijke groet, het Graspollenteam

De Smelen

De Smelen 109, 5553 CT Valkenswaard

bsdesmelen.nl

Vragen? 040 2076656 of infodesmelen@skozok.nl

 


