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Dit jaarverslag is een samenvatting van de gebeurtenissen en de activiteiten van de
oudervereniging (OV) van het schooljaar 2013 – 2014.

Samenstelling bestuur
Voorzitter

Irene Jansen

Secretaris

Anke Dibbets

Penningmeester

Yvonne Berendsen

Leden

Astrid Fisser
Daniëlle Leijzer
Marco Teunissen
Taco Masselink

Yvonne Berendsen stopt als penningmeester aan het eind van het schooljaar.
Danielle Peeters is vanaf het volgend schooljaar nieuw bestuurslid. Astrid wordt
penningmeester. Verder is de samenstelling niet veranderd.

Jaarvergadering
De OV houdt geen jaarvergadering.

Activiteiten Oudervereniging
Communicatie en overleg
In het schooljaar 2013 – 2014 heeft de OV 6 keer vergaderd. Het eerste deel van elke
vergadering wordt samen vergaderd met de Medezeggenschapsraad (MR). Henk
Wijnholts, directeur, is bij elke vergadering aanwezig.
In de eerste vergadering

is het financiële overzicht besproken en is er een planning

gemaakt van de activiteiten voor het komende schooljaar met daarbij de taakverdeling
voor de OV leden.
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Dag van de leraar
Op de dag van de leraar werd het team verrast met een heerlijke gezonde traktatie.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek stond in het teken van sport. Het thema was ‘klaar voor de start’.
De week werd sportief gestart en afgesloten.

Sinterklaas
Sinterklaas is weer in het land . De pieten hebben een nieuwe manier van werken, maar er
klopt iets niet want er zijn al eerder cadeautjes gevonden. Zoals altijd hebben alle kinderen
de schoen gezet.
Op 5 december kwam Sinterklaas op school. De kinderen van de onderbouw kregen een
cadeautje en de kinderen van de bovenbouw hebben Sinterklaas geholpen door voor
elkaar een surprise en gedicht te maken en een cadeautje te kopen.

Kerstmis
Op 19 december was de Kerstviering. Aan het eind van de middag werd er samen
gegeten. De kinderen hadden voor elkaar hapjes gemaakt. Er kwam van alles op tafel;
soep, salades, groente, fruit, cake en taart. Het toetje werd door de oudervereniging
verzorgd. Na het eten was de viering in de hal. Aansluitend werden de ouders uitgenodigd
voor een glaasje Glühwein of warme chocolademelk.

Carnaval
Voor het eerst is er carnaval op school gevierd. De kinderen kwamen verkleed naar
school. In de loop van de ochtend kwamen prins Mike 1 e en prins Daan 1e met hun gevolg
op school.
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Pasen
De groepen 1 t/m 4 hebben een Palmpasen stok gemaakt. In een optocht met de
palmpasen stokken, hebben zij een bezoek gebracht aan de ouderen van de dagopvang
in het dorpshuis en aan de pastoor.
’s Morgens was er een korte vertelling in de hal. De groepen 5 t/m 8 hebben samen
geluncht op school.

Sportdag
Al jaren vindt de sportdag plaats op atletiekbaan van Argo in Doetinchem. Na een
gezamenlijke warming-up gaan de kinderen fanatiek aan de slag op de verschillende
onderdelen. Aan het eind was er nog een ijsjesparcours. Het was een mooie, gezellige en
vooral sportieve sportdag.

Verkeersexamen
Alle kinderen hebben het praktisch verkeersdiploma gehaald. De wethouder heeft de
kinderen allemaal het diploma gegeven.

Schoolreisje
Elk jaar is het weer een verrassing waar de reis naar toe gaat. Dit jaar gingen de groepen
1 t/m 7 naar pretpark De Waarbeek.

Schoolkamp
Groep 8 ging drie dagen op kamp naar vakantiepark De Zanding in Otterlo. Onderweg en
op het park werden allerlei activiteiten gedaan.

Meester- en juffendag
Op meester- en juffendag vieren de meester en juffen gezamenlijk hun verjaardag. Dit jaar
werd het niet echt gevierd i.v.m. de vele andere activiteiten op school. Maar de
verjaardagen zijn niet vergeten. Namens alle kinderen kregen de teamleden een mooi
pakket van Sophie Rosa met heerlijke ingrediënten.
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Afscheid groep 8
Dit schooljaar hebben we afscheid genomen van 11 leerlingen uit groep 8.
Op de laatste schooldag hebben zij op school gezamenlijk ontbeten. Zij hebben een
afscheidscadeau van de OV gekregen; een mok met een klassenfoto gevuld met spekjes.

Muziek in de klas (MIK)
Vanaf november zijn de leerlingen van groep 6 en 7 begonnen met het leren bespelen van
een instrument o.l.v. dirigenten. De kinderen konden uit verschillende instrumenten kiezen.
Naast les op het instrument, wordt ook aandacht besteed aan samenspel. Er is een
schoolorkest ‘De Boomband’ gevormd.
Voor dit project is de stichting MIK opgericht. Hierin zitten een aantal leden van de
muziekverenigingen, Henk Wijnholts als afgevaardigde van school en Marco Teunissen
als afgevaardigde van de OV.

Bijzondere gebeurtenissen
Oma Nettie
Begin oktober is oma Nettie, samen met haar man Gert, in het zonnetje gezet. Zij verzorgt
al 12,5 jaar de schooltuin, samen met de kinderen.
Juf Annelies
In de winter werden wij opgeschrikt door het nieuws dat juf Annelies een auto-ongeluk had
gehad. Na een lang herstel heeft ze gelukkig haar werk weer hervat.

Financiën
De kascommissie, bestaande uit Baukje Nicolai en Femke van Meegen, heeft eind
oktober 2013 de financiële gegevens gecontroleerd en akkoord bevonden.
De ouderbijdrage is dit jaar volledig geïnd door middel van een automatische incasso.
Net als het voorgaande jaar is er een extra bijdrage geleverd aan het schoolreisje en kamp
voor groep 8. Dit is om de kosten voor de ouders te drukken.
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Naast de voor u bekende uitgaven aan allerlei activiteiten in een schooljaar, heeft de
ouderverenging dit jaar ook een bijdrage geleverd aan het project MIK.
Na de financiële gegevens verwerkt te hebben sluiten wij het schooljaar 2013/2014 af
met een positief saldo.
Voor inzage van de financiële gegevens kunt u contact opnemen met Astrid Fisser, de
nieuwe penningmeester van de oudervereniging.

Vooruitblik schooljaar 2014 – 2015
De OV wil in het nieuwe schooljaar er zijn voor de kinderen, de ouders, het team en de
OR. De ouderbijdrage wordt niet verhoogd.
De OV is betrokken bij:


actieve ondersteuning schoolbrede activiteiten



overleg MR en schoolleiding



communicatie naar/met ouders.

Doelen:


extra financiële steun bieden aan het project MIK



??

Conclusie
Als u na het lezen van dit jaar verslag meer wilt weten of actief mee wil helpen, kom dan
eens langs op één van onze vergaderingen en/of geef u op als helpende hand. Vele
handen maken het werk licht en gezellig.
Zijn er vragen of suggesties over/voor de activiteiten of wil je onze groep komen
versterken, aarzel dan niet om contact met één van ons op te nemen.
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