
Vogel Oudervereniging 

 Beste ouders, Als leden van de Vogel Oudervereniging (VOV), stellen wij ons graag even aan jullie 

voor! Wij zijn: Erica Atteveld (voorzitter), Jacoline van Diemen (secretaris), Henriette Oomen 

(teamlid, leerkracht van groep 1/2), Marjoleine Jongenotter en Carolien de Pagter. De VOV is begin 

dit schooljaar ontstaan uit de samenvoeging van de Oudervereniging van de Oostvogel en de VOC 

(Vuurvogel Oudercommissie). Het samengaan van de Oostvogel en de Vuurvogel brengt met zich 

mee dat in beginsel alle activiteiten/festiviteiten die voorheen door de beide afdelingen apart 

werden georganiseerd, met ingang van dit schooljaar door de VOV zoveel als mogelijk schoolbreed 

zullen worden opgepakt. Hierbij moet je denken aan het organiseren van het Sint- en Kerstfeest, 

Pasen, Koningsspelen, kamp/schoolreis ed. Ook hebben wij bijvoorbeeld plannen om het schoolplein 

aan te pakken. Indien het nodig lijkt om in verband met specifieke behoeften van Oostvogel- of 

Vuurvogelkinderen, bepaalde activiteiten toch apart of in aangepast vorm te organiseren, dan zullen 

wij dat natuurlijk in goed overleg doen. Behalve ondersteuning van het team, heeft de VOV zich ten 

doel gesteld om de ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid te vergroten. Wij zullen dan ook bij het 

organiseren van onze activiteiten korte lijntjes met jullie houden. We zullen jullie regelmatig op de 

hoogte houden en ook om jullie hulp vragen. We hopen dat alle ouders zich door de VOV 

vertegenwoordigd zullen voelen en dat jullie bereid zullen zijn om daar waar nodig als hulpouder 

actief mee te doen! De VOV is op dit moment qua ledental wat aan de kleine kant en dus zou het fijn 

zijn als er onder jullie ouders zijn die zich bij de VOV willen aansluiten. Met meer betrokken ouders 

en leden kunnen we nu eenmaal meer werk verzetten! Bij vragen en/of opmerkingen of als je je als 

nieuw lid van de VOV of als hulpouder wenst aan te melden, spreek dan een van ons gewoon even 

aan of stuur dan een mail naar:  

vogeloudervereniging@gmail.com 


