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Dit jaarverslag is een samenvatting van de gebeurtenissen en de activiteiten van de
oudervereniging (OV) van het schooljaar 2011 – 2012.

Samenstelling bestuur
Voorzitter

Irene Jansen

Secretaris

Anke Dibbets

Penningmeester

Yvonne Berendsen

Leden

Astrid Fisser
Daniëlle Leijzer
Marco Teunissen
Theo Bosch

Voorwoord
Wij kijken terug op een mooi schooljaar. Er zijn veel dingen op school georganiseerd.
Als leden van de OV zijn we creatief bezig geweest en hebben ons ingezet voor diverse
activiteiten. Ook is regelmatig onze mening gevraagd of zijn wij gevraagd om mee te
denken over bepaalde zaken.
Er is een goede samenwerking tussen de OV, de directie en de Medezeggenschapsraad.
Helaas stopt Theo Bosch met zijn bestuursfunctie.
Wij hebben in Taco Masselink een goede vervanger voor Theo gevonden.
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Jaarvergadering
De OV houdt geen jaarvergadering, omdat hier de afgelopen jaren weinig tot geen
interesse voor was vanuit de ouders.
De samenstelling van het bestuur is goed. Er zijn voldoende leden. Het is/blijft wenselijk
dat er minimaal 2 mannen in het bestuur zijn.

Activiteiten Oudervereniging
Communicatie en overleg
In het begin van het schooljaar is er een informatiebijeenkomst geweest. Tijdens deze
bijeenkomst heeft de OV zich voorgesteld en in het kort uitgelegd wat de OV zoal doet.
In het schooljaar 2011 – 2012 vergaderde de OV 7 keer. 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 van
activiteiten voor het schooljaar gemaakt, met daarbij de taakverdeling van de OV leden.
De OV wil de ouders nog meer betrekken en informeren over haar activiteiten. Nagedacht
wordt op welke manier dat kan.

Dag van de leraar
Op deze dag hebben de leerkrachten een heerlijke taart gekregen voor bij de koffie.

Kinderboekenweek
Het thema was superhelden. Er waren super voorleeshelden (moeders en oma’s) die
kwamen voorlezen. De kinderen sloten de Kinderboekenweek af door de activiteiten van
de klas aan elkaar te presenteren. Er werd gezongen en gedanst. Van de oudervereniging
kregen alle groepen een boek.

Sinterklaas
Er was een spannend verhaal rondom een vlag. Gelukkig is het allemaal goed gekomen
en mochten de kinderen hun schoen zetten. Zij vonden de volgende dag een mandarijn en
strooigoed in hun schoen.
Sinterklaas is ook op school geweest. Hij kwam aan in een brandweerauto. Alle groepen
hebben voor hem opgetreden. Na afloop kregen de kinderen van groep 1 t/m 4 nog een
bezoekje van de Sint in de klas. Zwarte piet deelde daar cadeautjes uit. In groep 5 t/m 8
werden de surprises uitgepakt en kwam Sint langs om een klassencadeau te brengen. Het
was een gezellige dag.
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Kerstmis
De school was mooi versierd en er was een Kerstknutselochtend. Het was leuk om te zien
hoe de kinderen elkaar hielpen bij/met de werkjes. Het rook ook lekker naar zelf gebakken
koekjes.
Traditioneel op donderdagavond, vóór de Kerstvakantie, was de Kerstviering.
In alle klassen was voldoende te eten en drinken. De ‘koks’ waren apetrots op alle hapjes
die waren meegenomen. Het was erg gezellig en in enkele lokalen ‘brandde’ zelfs een
haardvuurtje.
De kinderen mochten hun eigen gemaakte hapjes laten proeven aan hun klasgenootjes.
Na het eten was de Kerstviering. De ouders die hun kinderen ophaalden kregen warme
chocolademelk of Gluhwein met Kerstbrood. De Kerstviering is erg plezierig verlopen.

Pasen
De school was op zijn Paasbest versierd.
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.
Ook was er een gezamenlijk Paasontbijt.

Sportdag
Al jaren vindt de sportdag plaats op atletiekbaan van Argo in Doetinchem. Na een
gezamenlijke warming-up gingen 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.

Projectweek Gambia/leesmarathon
Elk jaar is er op elke school van SKOB, stichting katholiek onderwijs Bergh, waar de
boomgaard onderdeel van uit maakt, een project voor een goed doel. Dit jaar is gekozen
om een bibliotheek in Gambia te realiseren.
Er werd een leesmarathon georganiseerd. Voor elke 10 minuten dat een leerling las, kon
hij/zij gesponsord worden. Ook op school kregen de leerlingen de gelegenheid om te
lezen.
In school was een kleine tentoonstelling van spullen uit Gambia en hebben de kinderen
Afrikaanse liederen gezongen en djembee les gehad. Het was een geslaagd project en de
leesmarathon heeft in totaal € 843,95 opgebracht.
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Verkeersexamen
Alle kinderen hebben het verkeersdiploma gehaald. De OV zorgt ervoor dat iemand van
het college van B&W Bergh het diploma komt uitreiken. De kinderen zijn getrakteerd op
een ijsje.

Schoolreisje
Dit jaar ging het schoolreisje richting Rhenen, naar Ouwehands Dierenpark. Er is was veel
te beleven. Bezocht werden o.a; het Berenbos en de Zeeleeuwenshow en natuurlijk
RavotApia, de overdekte speeljungle.

Afscheidscadeau groep 8
In juni hebben we afscheid genomen van 4 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.

Overige activiteiten
De oudervereniging heeft zich het afgelopen jaar laten inschrijven bij de Kamer van
Koophandel en er zijn voorbereidingen getroffen om de ouderbijdrage te gaan innen via
automatische incasso.

Financiën
Alle ouders hebben de vrijwillige ouderbijdrage betaald, waardoor we op een positief saldo
uitkomen. Standaard worden de ontvangen bedragen besteed aan; Kinderboekenweek,
Culturele Jeugdvorming, Sinterklaas, Kerst, Pasen, Projectweek, Sportdag,
Verkeersexamen groep 8 en het afscheid van groep 8.
Er is een extra bijdrage geleverd voor het schoolreisje van groep 1 t/m 7 en aan het kamp
van groep 8 om zo de kosten voor de ouders te drukken.
De kascommissie, bestaande uit mevr. A. Bosch en mevr. J. Kok, hebben begin
september de financiële gegevens gecontroleerd en akkoord bevonden.
Voor inzage van de financiële gegevens kunt u contact opnemen met de penningmeester
van de oudervereniging, Yvonne Berendsen-Woltering.
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Vooruitblik schooljaar 2012 – 2013
De OV wil in het nieuwe schooljaar er zijn voor de kinderen, de ouders, het team en de
MR. Verder is de OV betrokken bij:


actieve ondersteuning schoolbrede activiteiten



overleg MR en schoolleiding



communicatie naar/met ouders



organiseren Kerstmarkt.

Conclusie
De OV kan terugkijken op een goed schooljaar. Wij hopen ook in het nieuwe schooljaar
onze functie goed te vervullen. Ideeën of opmerkingen hiervoor zijn van harte welkom.
Laat het ons weten!
Als u na het lezen van dit jaarverslag meer wilt weten of u wilt zelf een actieve bijdrage
leveren, dan kunt u dit melden bij één van de leden.
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