Geachte ouder, verzorger en andere geïnteresseerden,
Zoals u wellicht al gehoord heeft is enkele jaren geleden de Vereniging Noordkwartier, de organisatie
waar onze school CBS Roemte onderdeel van was, omgezet in een Stichting. Dit betekent dat u geen
'lid' meer kunt zijn van onze school. Omdat wij als Ouderraad van CBS Roemte de binding van ouders
van leerlingen en oud-leerlingen bij de school erg belangrijk vinden, hebben wij de werkgroep
“Vrienden van Roemte” opgericht.
Betrokkenheid bij de school en het onderwijs was één van de sleutelwoorden van de vereniging. De
betrokkenheid willen we met de werkgroep “Vrienden van Roemte” vormgeven door jaarlijks één of
twee bijzondere projecten voor de school en de leerlingen mogelijk te maken. Dit zijn projecten die
buiten het “gewone” onderwijs vallen, waar dus ook geen “potje” voor is. We denken hierbij aan
projecten waar we onze identiteit aan ontlenen, het christelijk onderwijs, onze leefomgeving in
Groningen en gericht op de toekomst.
Concreet denken we hierbij aan leuke, bijzondere of verrassende projecten zoals:
 Techniektorens en Levelkisten worden veel gebruikt en zijn inmiddels aan vernieuwing toe;
 Lespakket over bijvoorbeeld Groningen, de Waddenzee of de Eemshaven;
 “Bijbels” koken voor kinderen, bijzondere excursies, voorstellingen etc.
Wat vragen we van u?
Zoals gezegd, er is geen “potje” voor deze projecten. Daarom willen we u vragen om Donateur te
worden van “Vrienden van Roemte”, met een jaarlijkse bijdrage van € 7,50.

Wat biedt de Werkgroep?
Betrokkenheid vinden we erg belangrijk dus u ontvangt, ook als uw kind niet meer op Roemte zit:





uitnodiging voor de 2-jaarlijkse feestelijke ouderavond
uitnodiging voor de musical van Groep 8
informatie over het project dat we in dat jaar ondersteunen
en zolang uw kind op Roemte zit, doet uw kind natuurlijk mee met de projecten!

Hoe gaan we dat organiseren?
De praktische uitvoering van de werkgroep wordt gedaan door de OR, waarin de ouders al
vertegenwoordigd zijn. Vrienden van Roemte kunnen suggesties doen voor projecten. In overleg met
de docenten van Roemte kiest de OR ieder schooljaar voor één of twee projecten, voor de hele school
of voor onder- of bovenbouw. Welk project het wordt, is natuurlijk ook mede afhankelijk van het aantal
donateurs...

Word Vriend van Roemte!
We hopen dat u dit een goed en waardevol initiatief vindt. Zo ja, vult u dan het bijgesloten donateurformulier in.

Opgaveformulier Donateurschap “Vrienden van Roemte”
Ik voel me betrokken bij CBS Roemte en meld me hierbij aan als Donateur:



Donateursbijdrage bedraagt Euro 7,50 per jaar, u ontvangt hiervoor jaarlijks een bericht
Om de kosten laag te houden en om u ook eenvoudig en makkelijk te kunnen informeren
vragen we u om uw mailadres in te vullen

De ondergetekende,
Naam:

….............................................

Adres:

….............................................

Postcode:

….............................................

Woonplaats:

…............................................

E-mail:

…............................................

Telefoonnummer:

…...........................................

meldt zich hierbij, tot wederopzegging, aan als donateur van “Vrienden van Roemte” voor een bedrag
van € 7,50 per jaar.

Datum:

…..........................................

Handtekening: …..........................................

Het formulier kan worden ingeleverd bij de leerkrachten, de directie of via mail naar
ouderraadroemte@ziggo.nl

