
Ouderraad Jaarverslag activiteiten  2021-2022

We komen alweer bijna aan het einde van dit schooljaar en dus is het tijd om terug te kijken.

Afgelopen jaar bestond onze ouderraad uit de volgende leden:
Voorzitter: Larissa Verhagen
Interim voorzitter:        Wendy Putto
Secretaris: Geja Visser
Penningmeester: Louise Klaver
Leden: Anja vd Beek

Marleen Brander
Karin Kikstra
Marije Tichelaar
Danielle v Hoesel
Astrid Arendsen namens de leraren

Inmiddels heeft Wendy aangegeven af te treden als voorzitter en neemt Larissa haar taken
over. Louise treedt af als penningmeester en Jeffrey de Jong neemt haar taken over.
We bedanken Wendy en Louise voor hun inzet.

Door de corona moest de Or creatief zijn met de invulling van activiteiten, bepaalde
activiteiten konden wel door gaan en andere niet.

Sint Maarten
Or kon weinig doen dit jaar door de Corona, de kinderen zijn zelf op pad gegaan.

Sinterklaas 9 nov
Sint en Piet kwamen weer op school. De opzet was precies hetzelfde als vorig jaar en dat
ging goed. Na een lange tijd zal dit een van de laatste keren zijn, voordat Sint het stokje
doorgeeft.
Qua organisatie was het een uitdaging voor de OR, toegang tot school was beperkt.
Volgend jaar hopen we dat alles weer soepeler gaat.

Kerst 3 dec
De kerst willen we weer op de originele manier gaan vieren, en geen cadeaus meer geven
aan de kinderen, dit ontstond door de corona. Met de kerst vinden we de traditie van kerst
belangrijk en proberen dit te waarborgen. We hopen de volgende viering weer in de oude
vorm te mogen vieren..

Carnaval 18 feb
Ondanks de corona maatregelen en het slechte weer was de Carnaval een succes. De raad
van elf kwam in een open kar langs en de kinderen waren allemaal buiten.
Volgend jaar misschien weer naar de burcht.

Sponsorloop 13 apr
Dit jaar werd er gelopen voor de vluchtelingen uit de Oekraïne. Het was een mooie dag, de
tijden waren aangepast voor de onderbouw en bovenbouw.



Pasen 14 apr naar 12 mei
Viering vond plaats in de kerk. De muzikale ondersteuning werd verzorgd door kinderkoor
eigenwijs van juf Annelize en Jeanine van Arkel op het orgel. Er werd een cadeautje
geregeld door Fam v Oers.

Koningsdag 22 apr
Koningsdag was een mooie dag, groep 1 t/m 4 waren op het schoolplein activiteiten aan het
doen en de bovenbouw was op het atletiekveld. Sportservice had de dag goed geregeld. Er
was voldoende hulp van de ouders.

Schoolreisje
Gelukkig konden alle klassen weer op schoolreisje.
Dit jaar zijn we met de kleuters naar het sprookjesbos gegaan.
En met de groepen 3 t/m 7 zijn we naar het Linnaeushof gegaan.
Het was mooi weer en de kinderen hebben veel plezier gehad op deze dag.
Alles ging goed en binnen het budget.

Sportdag
Dit werd samen georganiseerd door Team Sportservice en de scholen, dat ging goed en was
gezellige, sportieve dag. De grotere kinderen hadden diverse sporten op het atletiekveld en
de kleinere kinderen hadden activiteiten op het schoolplein.

Kamp groep 8
Drie mooie dagen op Texel, het weer zat mee.
Ze zijn bij het juttersmuseum geweest en bij de accommodatie Jonkersberg. Het was weer
top geregeld allemaal.
Als grote verrassing kwamen juf Inge, juf Saskia, juf Martine en meester Marein een avondje
eten.

Vanuit de OR:
Volgend jaar vinden er wat veranderingen plaats.
Er komen 2 leerkrachten, juf Martine en juf July die het aanspreekpunt worden m.b.t
activiteiten die georganiseerd worden door de Or.
We gaan er een topjaar van maken met ons allen!!!
We willen hierbij alle ouders/verzorgers en andere familieleden bedanken voor alle hulp in
het afgelopen jaar, we hopen volgend jaar weer net zo veel hulp te kunnen krijgen.

Bedankt voor jullie aanwezigheid.
Aftreders worden in het zonnetje gezet!


