Het jaarverslag 2020 – 2021 activiteiten ouderraad.
In het kort een uitleg over wat de ouderraad afgelopen schooljaar heeft gedaan.
In oktober was er de Kinderboekenweek. Hier verricht de ouderraad hand en span diensten.
In november was er de lampionnenshow. Hulpouders of ouderraadsleden helpen met het in elkaar
zetten van de lampions. De kinderen krijgen in de klassen een traktatie.
December is een drukke maand voor de ouderraad. Het begint normaal gesproken met de
banketstavenactie die we samen met de peuterspeelzaal organiseren. Maar dat helaas ging dat dit
jaar niet door vanwege de coronacrisis.
Dan het sinterklaasfeest. Hier zorgt de ouderraad voor de cadeaus en de traktaties. Er worden
pieten en een sinterklaas ingehuurd. ‘s Ochtends vroeg staat de ouderraad paraat om de pieten te
schminken . Ook wordt er die dag gezorgd voor een lunch voor de sint en zijn pieten. Al ver van te
voren moet er een thema bedacht worden of een leuke aankomst. De avond voor het feest wordt er
samen met hulpouders gezorgd voor het vullen van traktatie zakjes. De leerlingen worden deze dag
voorzien van iets lekkers en iets te drinken. Dit jaar mochten we ook weer gebruik maken van de
kantine Thos. Hiervoor hartelijk bedankt.
Ondanks de onverwachte lockdown wisten we er nog een gezellig kerstdiner van te maken. Met hulp
van Bart Imminga en zijn team hebben de kinderen allemaal een gevulde Uilenbox gekregen inclusief
presentje. De Kerstman kwam ons dit jaar via het beeldscherm een video boodschap brengen, de
cadeaus had hij verstopt in de klas Kerstman bedankt! We zagen het al aankomen en mochten i.v.m.
de lockdown helaas niet zingen in de Tjamme. De kerstcommissie niet voor 1 gat te vangen en heeft
een echte muziekfilm opgenomen. Deze is afgespeeld in de Tjamme en naar de ouders verstuurd
rond kerst.
Helaas dit jaar geen Dickens Day.
In januari was het voorleesontbijt. Dit jaar zonder hulp van de ouderraad want we zaten allemaal nog
in de lockdown.
Dit jaar helaas geen paasmiddag en ook de Koningsspelen ging niet door.
In mei hadden we de geraniumactie. Hiervoor moeten bestellijsten gemaakt worden en de bestelling
moet worden gedaan bij de kweker. De geraniums moeten vervoerd worden en ingepakt per setje.
Dit gebeurt met behulp van de hulpouders.
In Juli hadden we geen alweer geen groots Pukfestival, maar een echt schoolfeest. De klassen bleven
in hun eigen bubbel en deden allemaal activiteiten. Ze kregen dansles, kwamen op de foto,
versierden een etui, gingen naar toneel of keken een film, gingen over de stormbaan, deden
spelletjes op het plein en aten een ijsje. We sloten af met een bbq De ouders van de ouderraad
hebben deze dag gezorgd voor iets lekkers en iets te drinken.
Wat ook zeer belangrijk is dat de school het hele jaar voorzien wordt van leuke versiering en
decoratie aangepast aan elk jaargetijde feest of thema. Hierdoor hebben de leerlingen altijd een
gezellige school.
Elke maand is er oud papier lopen en ook dit moet worden aangestuurd en hier moet een planning
voor gemaakt. De ouders van de leerlingen die dit jaar hebben meegelopen worden namens ons en
de school heel erg bedankt.

Tot slot onze samenstelling van de ouderraad.
Shirley Kuiper: voorzitster
Marga Weinans: penningmeester en zit in de kerstcommissie. Zij is ook inzittende in de stichting Uil.
Jacobine Herder: Secretaresse en zit in de sinterklaascommissie.
Trijntje Doddema: regelt alle hulpouders en zit in de schoonheidscommissie van de school.
Jody Takens: zit in de kerstcommissie.
Elise Bosker: regelt de zaken omtrent het oud papier.
Derk Jan van der Kamp: lid
Inge Bos: zit in de kerstcommissie
Mirja Tooren: lid
Rona Nap: doet alle boodschappen en zit in de sinterklaascommissie.
Namens de leerkrachten nemen juf Jenny en juf Iris deel aan de vergaderingen.
De vergaderingen vinden elke tweede dinsdag van de maand plaats om 20.00 op school.
U kunt voor alle vragen opmerkingen bij ons binnen lopen deze avonden.
Namens de ouderraad iedereen die ons dit jaar heeft geholpen of gesponsord op wat voor manier
dan ook , heel erg bedankt.
De ouderraad.

