JAARVERSLAG VAN DE OUDERRAAD SCHOOLJAAR 2017/2018

De ouderraad heeft ten doel:
•
•

•

Het bevorderen en onderhouden van een goed contact en een goede
samenwerking tussen ouders en de school.
Op praktische wijze meehelpen met /en het organiseren van
verschillende activiteiten op school. Verantwoordelijk voor het
financiële beheer van de vrijwillige ouderbijdrage.
Uit de ouderbijdrage wordt o.a. bekostigd: Op zijn tijd een gezellige
aankleding van de school, het schoolreisje, de musicalavond,
sportactiviteiten, Sint-, Kerst- en het Paasfeest.

Thema's en activiteiten:
De ouderraad heeft afgelopen schooljaar 6 x vergaderd.
De ouderraad heeft afgelopen jaar geholpen bij de voorleeswedstrijd,
voorleesochtend en het kleuterfeest. Ze zorgen bij deze activiteiten voor de
traktatie.
Organiseren van het Sintfeest: afgelopen jaar hebben we uiteraard weer de Sint
geregeld, de aula versierd ,zijn er schoencadeautjes gekocht en betaald en
cadeautjes voor 5 december gekocht en betaald. Dit voor groep 1 t /m 4.
Verder hebben we strooigoed geregeld, drinken en wat lekkers verzorgd op 5
december.
We hebben de school omgetoverd in een mooie kerstsferen. Kerst werd op school
gevierd met een diner. Ouderraad heeft er samen met de klassenmoeders en
team voor gezorgd dat alle klassen een mooi gedekte tafel hadden. Er was na
afloop een samenzang in de aula. Kinderen mochten aangeven wie ze graag wat
extra wilde geven in een wens boom. Zo zijn er uit elke klas 2 wensen gekozen
en de kinderen mochten aan deze personen een doosje chocolade geven die door
de OR gekocht waren. Ook hebben de kinderen van de OR een kerstattentie
gekregen.
Voor het Paasfeest hebben we de aula versierd en een lunch verzorgd voor groep
1 t/m 8.
Voor de musical van groep 8 hebben we gezorgd voor drankjes en hebben we
hapjes geregeld en klaar gemaakt. De drankjes worden betaald door school. De
hapjes en het afscheidscadeau wordt door de ouderraad betaald. Het
afscheidscadeautje wat we dit jaar gegeven hebben was een usb stick met foto’s
van het schoolkamp.
We hebben voor de kinderen een mooi feest georganiseerd waarbij ze aan het
eind van de dag een mooie show hebben gegeven in het Spant, met tussen de
middag een frietje.
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Dit jaar heeft de ouderraad elke klas €6,- per leerling gegeven waar de
leerkracht iets leuks van mocht doen/kopen. (Dit is het meest gebruikt voor het
eindfeestje in de klas)
De ouderraad is verder verantwoordelijk geweest voor het schoolreisje: dit jaar
zijn we met groep 1 t /m 3 naar het Muiderslot en Oud Valkeveen geweest en
met groep 4 t/m 8 zijn we naar De Efteling geweest. Uiteraard hebben we ook
tijdens dit dagje uit gezorgd voor een snoepje in de bus, koek voor bij de koffie
/thee, fruit bij de lunch en aan het eind van de dag een zakje chips.
De ouderraad zorgt ook voor een kaart of bloemetje voor leraren, ouders en
leerlingen die door ziekte of ander onheil een hart onder de riem verdienen.
Praktisch gezien heeft dit betekend dat er heel veel plannen zijn gemaakt,
voorbereidingen getroffen voor de grote feesten, inkopen zijn gedaan, de school
vaak is versierd (iedere keer in een andere stijl), koffie en limonade is
geschonken, koekjes en snoepjes zijn uitgedeeld, cadeautjes zijn uitgezocht en
alles wordt opgeruimd en schoongemaakt na alle activiteiten.
Er is het afgelopen jaar wederom weer veel gebeurd achter de schermen van de
school door de inzet van de ouderraad.
De samenstelling van de ouderraad:
De ouderraad bestond het afgelopen jaar uit 10 personen: 9 ouders en 1 teamlid.
We hebben aan het begin afscheid genomen van Luz en halverwege het jaar van
Reinder. Aan het eind van het jaar hebben Barbara en Annemarie afscheid
genomen. Gelukkig hebben we ook weer nieuwe leden mogen verwelkomen. Dit
zijn Baldwin Verhaar die de taak van penningmeester heeft overgenomen en
Cindy van Prijt en Linda Onderwater.
Alle huidige leden zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Christa van Diemen Voorzitter
Baldwin Verhaar Penningmeester
Nataschja Kranenburg Secretaris
Kristel Goozen Team
Arenda Molkenboer
Corné Lok
Linda Onderwater
Tanja van Gans
Cindy van Prijt
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Algemeen:
De ouderraadvergaderingen staan open voor alle ouders, helaas hebben wij dit
afgelopen jaar weinig ouders mogen begroeten op onze reguliere vergaderingen.
Kom gerust langs.
Mocht u verder vragen ,ideeën of suggesties hebben over de gang van zaken op
school en alle festiviteiten aarzel dan niet om met een van ons in contact te
treden.

Tot slot:
De ouderraad bedankt iedereen die zich op welke wijze dan ook heeft ingezet
voor de school, het Team en het belangrijkste voor de leerlingen.
Leimuiden, 5 oktober 2018

De ouderraad functioneert pas optimaal als alle ouders met ons meedenken!!!!

