UPDATE OOCO
Piet Hein-ouders zetten zich in via de
ondernemende, ondersteunende, creatieve oudergroep (OOCO)
De OOCO is een nieuw initiatief op de Piet Heinschool om ouders en school nog meer met elkaar te
verbinden. De OOCO verzamelt ideeën van ouders en legt een database aan van ouders die zich
willen inzetten. De school kan de OOCO vragen om ideeën uit te werken en activiteiten uit te voeren,
te verslaan of te evalueren. Denk aan: een workshopserie door een ouder, een themawandeling door
de buurt onder leiding van een ouder, ouders die in de klas vertellen over hun beroep of geboorteland
etc. Op die manier hopen we beter gebruik te maken van de vaardigheden, expertise en ideeën van
de ouders om zo de wereld in de klas te brengen en daarmee het onderwijs te versterken en
verdiepen. Wederzijdse inspiratie, open communicatie en gebruik maken van elkaars kracht is het
uitgangspunt van deze samenwerking tussen ouders en school.

Hoe staat het er nu voor?
We hebben heel veel enthousiaste reacties gehad van ouders op onze eerste oproep in september.
Inmiddels is er een kerngroep geformeerd die overlegt met de school en zijn we van start met het
vullen van onze database van ouders die zich af en toe willen inzetten. De kerngroep bestaat uit:

Anna Elffers

Barbara Gerritsen Daniela Brunner

Alejandra Nettel

Bettina Lorsheijd

Sietske Draaisma

Ouders gezocht
Wil jij het onderwijs van je kinderen nóg interessanter (en leuker) maken? Zet dan je eigen talent,
kennis en ervaring in! Denk aan activiteiten rondom schilderen, yoga, fotografie, decorbouw,
toneelspelen, film, sociale vaardigheden, … De mogelijkheden zijn oneindig. Ook als je niet creatief
bent!
Meld je aan op: www.basisschoolpiethein.nl/ouders-piet-hein/ooco.html
Je gegevens komen dan in de speciale ouderdatabase van de OCOO. We nemen contact met je op,
zodra we je nodig hebben.

Heb je ideeën die je graag wilt toelichten, wil je meer weten of je aansluiten bij de kerngroep?
Mail dan even naar oocopiethein@gmail.com.

