Jaarverslag van de oudervereniging 2018/2019
Samenstelling van de oudervereniging
De OV heeft na de verkiezingen de volgende samenstelling.
Personeelsgeleiding:
:

Jantien Blankhorst
Leerkrachten om beurten

Oudergeleiding :

Dianne de Boer ( voorzitter)
Simone Stolz (penningmeester)
Corrien Faber (secretaris)
Joyce Beerman
Anita Alfrink

Vergaderingen.
De OV is in het schooljaar 2018-2019 bij elkaar geweest om te vergaderen en wel op 19 september
2018, 1 oktober 2018 (zakelijke ouderavond), 26 november 2018, 9 januari 2019, 25 februari 2019, 27
maart 2019, 6 mei 2019 en 12 juni 2019.
Activiteiten
De leden zijn diverse keren op school geweest om bij allerlei activiteiten hulp te bieden.
Dit afgelopen schooljaar heeft de OV bij de volgende activiteiten geassisteerd:
Sinterklaasfeest
De OV huurt ieder jaar de Sint en Pieten in.Dit jaar kwamen de Pieten en Sint met de Brandweer.
Zelfs met zwaailicht en sirene!
De OV koopt voor ieder kind van groep ½ en ¾ een cadeautje. Ook wordt er voor voldoende strooigoed en een schoen cadeautje gezorgd.
De kinderen van groep 5/6 en 7/8 kregen ieder van de OV een bedrag van 5 euro om zelf een cadeautje voor een klasgenootje te kopen. Natuurlijk moesten ze het bonnetje ter verantwoording inleveren bij juf/meester.
Kerstviering
Ieder jaar wordt de school met hulpouders in een gezellige kerstsfeer gebracht.
De kinderen hebben zelf hapjes gemaakt voor het kerstbuffet in de klas. Op het schoolplein konden
de ouders warme chocomel en iets lekkers nuttigen.
Lentefeest
’s Morgens gezamenlijk ontbijt in de grote hal. Er waren veel verschillende broodjes en lekkernijen
aanwezig. De OV is verantwoordelijk voor de aankleding, dekken van de tafels en boodschappen
doen.
Kleuterfeest
De onderbouw groep 1 t/m 4 zijn naar de Apenheul geweest
Het was een hele gezellige dag en de kinderen hebben zich goed vermaakt.
Schoolreis
Groep 5 t/m 7 zijn met de trein naar Amsterdam geweest, een rondvaart en toen naar Nemo. Het was
een groot succes. De kinderen kregen van de OV snoepjes en drinken.

Afscheid groep 8
Ook dit jaar heeft groep 8 het schooljaar afgesloten met een goed bezochte musical. De OV wenst de
schoolverlaters veel plezier.
Verkeersexamen
Groep 7 heeft deelgenomen aan het verkeersexamen en een ieder is geslaagd.
Schoolfotograaf
Dit jaar zijn alle kinderen weer op de foto gezet, weer door Stefan Kemper.
Wandel4daagse
Dit jaar hebben de kinderen de 5 en de 10 kilometer gelopen.
De OV zorgt voor een versnapering voor de kinderen. Ook aan de ouders wordt gedacht, zij kunnen
een kopje koffie of thee krijgen.
Extra’s vanuit Oudpapier
- extra dagje uit voor groep 1 t/ 4 naar Bakkerijmuseum Hattem
- boeken voor kinderboeken week
- doorlopende abonnementen tijdschriften
- kast voor schoolbieb
- extra luizenzakken
- doppers
- scheppen voor de kleuters
- Voetballen

Slotfeest
Dit was een groot succes; een high tea. De kinderen hebben genoten van de verschillende hapjes die
ze zelf gemaakt hadden. En we kregen bezoek van de leerlingen van de Tellegen.
Tijdens de vergaderingen zijn de volgende onderwerpen besproken:
• Taakverdeling en samenstelling oudervereniging
• Verkiezingen
• Oud-papier
• School activiteiten
• Veiligheid in en om de school
• Netheid in en om de school (lokalen en overblijflokaal)
• Schoolplein
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Financiële begroting
Sinterklaas
Kerstfeest
Pasen
Schoolreis/kleuterfeest
Schoolfotograaf
Verkeersexamen
Afscheid groep 8
Wandel4daagse
klusdag
Slotfeest
Natuur en cultuur uitjes

Deze punten worden elk jaar opnieuw bekeken en geëvalueerd, uitgewerkt en eventueel herzien.

