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Jaarverslag schooljaar 2017-2018
Na zes weken vakantie begon op 27 augustus de school weer.
Het oudercomité had al gauw haar eerste vergadering om verschillende zaken te bespreken.
Het oudercomité heeft een ondersteunende functie voor de leerkrachten bij activiteiten zoals
bijv. Sinterklaas, Kerst, carnaval en themadagen. Het is een onmogelijke taak om al deze
zaken door leerkrachten alleen te laten organiseren en uit te voeren. Op deze manier hopen
we de druk bij de leerkrachten wat te verminderen en het geeft tevens een fijne band met
school.
Van de ouderbijdrage betalen wij o.a. de cadeautjes voor Sinterklaas, het strooigoed, de
kerstviering en kerstversiering, carnaval e.d. Zonder deze bijdrage kunnen deze leuke
activiteiten niet meer plaatsvinden.
Op 5 december kwam de Sint op school, het is ieder jaar een verassing in wat voor voertuig.
Dit jaar kwam hij met een mooie cabriolet en bracht weer mooie cadeautjes.
Met Kerst op 20 december hadden we een mooie kerstmusical, deze wordt georganiseerd
door groep 8 met als koor groep 7.
De leerlingen hebben ook genoten van een heerlijke lunch, Ieder kind nam hapjes mee, ook
was er aan soep gedacht.
Het carnavalsfeest was op 9 februari. Ieder jaar hebben we een optocht door de wijk om
school heen. Vaak hebben we geluk dat het droog weer is, zo ook dit jaar.
We doen ook een talentenshow, wat waren de kinderen weer goed dit jaar. Als oudercomité
doen we om het jaar ook mee en afgelopen keer was het weer onze kans om te laten zien wat
we als ouders in onze mars hebben.
Met Pasen hebben we een sponsorloop gehouden door de school heen deze heeft een mooi
bedrag opgehaald van € 1065,- De leerlingen hebben genoten van een paaslunch met soep
brood en eieren.
De Themadagen waren in de sferen van festival/ Zwarte cross. Wat een feest was het, we
hadden een disco, een crossbaan, schminken, borden maken, armbandjes maken en een
blagenparadijs. Tussendoor kregen de klassen ook muziek van de muziekschool
BoogieWoogie zoals dans, instrumenten en zang.
De kinderen van groep 8 hebben een afscheidscadeau van het oudercomité gekregen. Deze
kregen zij overhandigd tijdens hun laatste schoolweek.

Naast het helpen bij activiteiten heeft het oudercomité ook jaarlijks een gezamenlijke
vergadering met oudercomités van andere scholen (GOR) en met de MR
(medezeggenschapsraad).
In deze vergaderingen kunnen ideeën aangedragen worden, vragen gesteld of agendapunten
besproken worden, waarbij het oudercomité eventueel advies van andere scholen of van de
MR nodig heeft.
Het afgelopen schooljaar hebben we Daniella Wopereis en Joselien Feijtel als nieuw lid van
het oudercomite mogen begroeten. Daarnaast hebben we afscheid moeten nemen van
Monique Weijenborg, Monique Kardijk en Jolanda Stapelbroek.
We zijn weer met veel plezier begonnen en hopen u hiermee weer voldoende op de hoogte te
hebben gebracht over onze activiteiten.
Heeft u nog vragen of opmerkingen laat het ons weten.
Het oudercomité

