Het jaarverslag 2017 activiteiten ouderraad.
In het kort de uitleg over wat de ouderraad afgelopen schooljaar allemaal heeft gedaan .
In januari was het voorleesontbijt. De or zorgt hierbij voor alle benodigde inkopen en zet
alles klaar voor de leerkrachten.
In maart hadden we onze paasmiddag ,dit wordt door aansturing van de leerkrachten met
ons georganiseerd. Hiervoor moeten hulpouders geregeld worden en inkopen voor de
spelletjes gedaan worden en eventuele traktaties. Ook wordt er die middag samen met onze
hulpouders geholpen bij de spelletjes.
In april hadden we de geraniumactie. Hiervoor moeten wij de bestellijsten maken en de

bestelling bij de kweker doen. Ook moeten de geraniums vervoerd worden en ingepakt per
setje. Dit gebeurt met hulp van de hulpouders.
In mei was er de verrassingsdag groep 8.Hierbij helpt de or de leerlingen door te
ondersteunen bij de door hun bedachte activiteit. Hiervoor regelen wij o.a. de
boodschappen. Dit jaar ging dit samen met het afscheid van meester Jaap.
In juli hadden we het puk festival. Hiervoor worden de inkopen voor de traktaties gedaan en
er worden bekers en medailles besteld voor de deelnemers en winnaars. Samen met de
leerkrachten en leerlingen zorgen we voor de opbouw en versiering van het plein. Die dag
zorgen we voor de verkoop van een kopje koffie of thee en tot slot was er nog een
spetterend optreden van de ouderraadsleden.
In oktober was er de kinderboeken week en de afsluiting was te gelijk met onze jaarlijkse
lampionnen show. Dit wordt door de leerkrachten zelf georganiseerd , wel worden er soms
hulpouders en ouderraadsleden gevraagd om te helpen met de lampions in elkaar te zetten.
In november hadden we de banketstaven actie samen met de peuterspeelzaal. We hebben
er voor gezorgd dat de bestellijsten werden geteld. Vervolgens hebben we de banketstaven
geteld en voor ieder kind een pakket klaargemaakt.
In december was er natuurlijk het sinterklaasfeest. Hiervoor bestellen wij alle traktaties en
zoeken de cadeaus voor de onderbouw uit. Er moet een sinterklaas en pieten ingehuurd
worden. s ’Ochtends vroeg staan wij altijd weer paraat om de pieten te schminken. Ook
moest er weer een thema van aankomst bedacht worden. De avond voor het feest wordt er
met hulp van de hulpouders alle traktatie zakjes gevuld. De dag zelf wordt er gezorgd dat
alles netjes verloopt en dat iedereen wordt voorzien van iets lekkers te eten en te drinken.
Ook werd er weer een fantastisch kerstfeest gevierd. Hier worden de benodigde
boodschappen gedaan en er wordt een kerstkoor opgezet, waarmee een aantal keren werd
geoefend. Het koor heeft opgetreden in de Tjamme.

De ouderraad weer van de partij op de Dickensday markt. Hiervoor moet een kraam
gereserveerd worden en er moeten prijsjes ingezameld worden en ingekocht worden. Alle
prijsjes moeten worden voorzien van een lootje en eventueel ingepakt worden. Ten slotte
staat de ouderraad de gehele dag op de markt met een verloting en met een grabbeljurk.
Wat verder het hele jaar gedaan wordt is het aankleden /versieren van de school. Elk thema
wordt bij langs gegaan. Dit gebeurt door de schoonheidscommissie.
Elke maand oud papier gelopen en hier wordt een jaarplanning voor gemaakt. Dit moet
aangestuurd worden.
Tot slot zullen we ons nog even voorstellen in onze nieuwe samenstelling.
Linda Hoekstra: onze voorzitster, fotograaf.
Marga Weinans: onze penningmeester die ook namens ons in de stichting Uil zit. Ook zit zij
in de kerstcommissie.
Frans Buitendijk: Lid en neemt ook deel aan de medezeggenschapsraad namens de
ouderraad. Ook regelt hij de zaken rondom het oud papier ophalen.
Kina Kerbof: lid
Jacobine Herder : secretaresse en zit in de sinterklaascommissie.
Trijntje Doddema: lid en zit in de schoonheidscommissie. Ook regelt zij alle hulpouders.
Rona Nap: lid en zit in de sinterklaascommissie en doet alle inkopen omtrent de activiteiten.
Er zijn ook ouderraadsleden gestopt en dat waren Mario Doedens, Diana Eigelaar en Tanja
Kroeze.
Onze nieuwe leden zijn.
Shirley Kuiper: lid en regelt het busvervoer voor de schoolreizen.
Jody Takens : lid.

Namens de leerkrachten nemen juf Jenny en juf Iris deel aan onze vergaderingen.
Wij vergaderen elke tweede dinsdag van de maand om 20.00.
Bij eventuele vragen kunt u altijd even binnen lopen.
Namens de ouderraad willen we alle hulpouders nog even bedanken voor hun hulp en inzet
afgelopen jaar.

De ouderraad.

