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Dit jaarverslag is een samenvatting van de gebeurtenissen en de activiteiten van de
oudervereniging (OV) van het schooljaar 2012 – 2013.

Samenstelling bestuur
Voorzitter

Irene Jansen

Secretaris

Anke Dibbets

Penningmeester

Yvonne Berendsen

Leden

Astrid Fisser
Daniëlle Leijzer
Marco Teunissen
Taco Masselink

Voorwoord
Wij, de leden van de oudervereniging (OV) hebben een actief, creatief en gezellig
schooljaar achter de rug.
Door de goede samenwerking met het team, is het weer mogelijk geweest om voor de
leerlingen leuke activiteiten te organiseren.
Er was dit schooljaar veel commotie over het sluiten van kleine scholen. Gelukkig is er de
komende jaren nog voldoende groei, zodat onze school kan blijven bestaan.
Het komende jaar gaan we er weer alles aan doen om er een mooi schooljaar van te
maken.

Jaarvergadering
De OV houdt geen jaarvergadering.

Activiteiten Oudervereniging
Communicatie en overleg
In het schooljaar 2012 – 2013 vergaderde de OV 6 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 voor de OV leden.
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Dag van de leraar
Op deze dag hebben de leerkrachten een heerlijke taart gekregen.

Kinderboekenweek
Het thema was Hallo Wereld. De school hebben wij versierd. Alle groepen hebben een
boek gekregen van de OV:


Groep 1-2: Ridders, dino’s en piraten



Groep 3-4: Spekkie en Sproet, raadsels op het cruiseschip



Groep 5-6: Geronimo Stilton: SOS uit de ruime én dummie de Mummie



Groep 7-8: Reggie Naus: de vloek van zwartbaai

Sinterklaas
De pieten hadden het geld van Sinterklaas rondgestrooid. De kinderen kregen een kaartje
in hun schoen met de vraag of zij konden helpen zoeken. Van het geld wilde Sinterklaas
cadeautjes kopen. Gelukkig is het geld teruggevonden.
Op 5 december bracht Sinterklaas een bezoek aan school. Hij kwam aan in een koets. In
de groepen 1 t/m 4 heeft hij cadeautjes uitgedeeld.
Voor de groepen 5 t/m 8 werden bracht de Sint een groepscadeau mee en werden
gedichten gelezen en surprises uitgepakt.
Het was een gezellig Sinterklaasfeest.

Kerstmis
Dit jaar werd Kerst anders gevierd dan voorgaande jaren.
’s Morgens was de Kerstviering op school. Aansluitend hebben alle kinderen geluncht op
school.
Vanaf 18.00 uur was er een Kerstmarkt voor alle mensen uit het dorp. Er was van alles te
doen; kramen met winterse lekkernijen en leuke Kerstspullen, een loterij, een open podium
voor de kinderen van school en een wensboom.
Het was een gezellige, saamhorige, druk bezochte Kerstmarkt en het was een groot
succes!
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Pasen
De groepen 1 t/m 4 hebben een Palmpasenstok 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. Ieder kind mocht hiervoor hapjes
maken en konden ze van elkaar alle lekkernijen proeven.

Koningsspelen
I.v.m. de troonswisseling werd dit jaar landelijk de Koningsspelen georganiseerd.
Er werd een feestelijk programma bedacht. De dag werd gestart met ochtendgymnastiek
op het plein, waarbij ook wethouder Wolsink aanwezig was. Daarna was er een
Vorstenjacht. De ochtend werd afgesloten met een gezamenlijke lunch. Helaas zat het
weer niet mee, maar kunnen we wel terugkijken op een leuke dag.

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.

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

Schoolreisje
Op 23 mei was het zover en ging groep 1 t/m 7 naar speelpark Irrland in Duitsland.

Schoolkamp
De kinderen van groep 8 zijn op kamp geweest naar Park De Zending in Otterlo. Ondanks
het slechte weer, heeft iedereen genoten.

Meester- en juffendag
Op meester- en juffendag vieren de leerkrachten samen hun verjaardag. De kinderen
mochten een eigen optreden verzorgen voor de Boomgaard got’s talent. De ouders waren
hiervoor ook uitgenodigd. Van de kinderen kregen de leerkrachten een tegoedbon voor het
aanschaffen van een vlag met het logo van de school.
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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.

Bijzondere gebeurtenissen
Jubileum juf Yvonne
In februari vierde juf Yvonne haar 12,5 jarig jubileum. Zij werd verrast op school door de
kinderen, collega’s en ouders van de MR en OV. Zij heeft een e-reader cadeau gekregen.
Afscheid Henk en Tineke Goris
Aan het eind van het schooljaar zijn Henk en Tineke Goris gestopt met hun
werkzaamheden op school.
’s Ochtends was het afscheid voor de kinderen en werd het afscheidscadeau gegeven. ’s
Middags was de afscheidsreceptie en ’s avonds was er nog een gezellig samen zijn met
genodigden.
Afscheid juf Nienke
Aan het eind van het schooljaar hebben we ook afscheid genomen van juf Nienke. Helaas
was er niet genoeg ruimte meer voor haar op onze school.

Financiën
De kascommissie, bestaande uit Mw. J. Kok en Mw. B. Nicolai, hebben begin
oktober 2013 de financiële gegevens gecontroleerd en akkoord bevonden.
Het grootste gedeelte van de ouderbijdrage is dit jaar voor het eerst geïnd door middel
van een automatische incasso.
Na telling van de opbrengsten en kosten, betreffende de kerstmarkt, bleef er een gering
positief saldo over. Dit bedrag is aan de opbrengsten van de oudervereniging
toegevoegd.
Net als 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. Deze bijdrage wordt als
standaard activiteiten (uitgave) toegevoegd.
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Financiën (vervolg)
Naast de voor u bekende uitgaven aan allerlei activiteiten in een schooljaar, heeft de
ouderverenging dit jaar ook een bijdrage geleverd voor de Koningspelen en het afscheid
van Henk en Tineke Goris.
Na de financiële gegevens verwerkt te hebben sluiten wij schooljaar 2012/2013 af met
een positief saldo.
Voor inzage van de financiële gegevens kunt u contact opnemen met de penningmeester
van de oudervereniging, Yvonne Berendsen-Woltering.

Vooruitblik schooljaar 2013 – 2014
De OV wil in het nieuwe schooljaar er zijn voor de kinderen, de ouders, het team en de
MR. 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 Muziek In de Klas (MIK) en indien
nodig een activiteit starten om hiervoor geld in te zamelen



een nieuw lid werven, omdat Yvonne Berendsen (penningmeester) aan het eind
van dit schooljaar stopt. Hierdoor komt er waarschijnlijk een verschuiving van de
rollen binnen de OV.

Conclusie
Het was een mooi schooljaar, waarin er veel afwisseling was in de vele activiteiten.
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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