Jaarverslag Ouderraad 2018-2019
De leden van de OR in het afgelopen schooljaar waren Marja Bos(voorzitter), Kees-Jan
Dol(penningmeester), Marion Wit (secretaris) en Cristel Schermer, die het stokje van Marion
Wit nu heeft overgenomen.
Afgelopen jaar is er niet heel veel geklust op en rond school. Wel heeft de Uitdaging, onder
leiding van Margriet, ons plein opgeknapt. Het plein is geverfd en het laatste weekend voor
het nieuwe schooljaar weer begon, is dit verder afgemaakt door een paar ouders en
kinderen. Het ziet er weer prachtig blauw uit!
We hopen dat we dit schooljaar weer een aantal keer samen kunnen komen om het plein
mooi te maken en bij te houden, en de resterende schilderklusjes in de school af te ronden.
We hebben een uitbreiding gekregen op het schoolplein. Er is een prachtig trapveldje
gerealiseerd, het Mayron-veldje. Het is een gift van Marieke en Stefan Hekker, die graag iets
moois met het spaargeld van Mayron wilden doen. Een ontzettend mooi en lief gebaar. Het
veldje werd met alle hulp van ouders en dorpsgenoten gerealiseerd en werd officieel
geopend, waarbij een prachtig gedicht werd voorgelezen.
18 april zijn alle kinderen van groep 1 tot en met 5 op schoolreisje geweest naar
Sprookjeswonderland en de kinderen van groep 6 tot en met 8 waren met zijn allen naar het
Streekbos. Voor dit schoolreisje is er 10 euro per leerling bijgedragen door de OR.
Ook dit jaar deden we weer mee met de RABO Clubkascampagne. Net als vorig jaar was het
de bedoeling dat je lid wordt van de Rabobank en dan je stem uitbrengt op 1 of meerdere
verenigingen. Hoe meer stemmen, hoe meer het oplevert. Kees-Jan en Marion zijn naar de
feestelijke afsluitavond van de Rabobank geweest om de cheque, ter waarde van 170 euro,
in ontvangst te nemen. Alvast een oproep voor komend jaar: als je een rekening hebt bij de
Rabobank, wordt dan lid en breng je stem uit op ons!
Afgelopen jaar hebben weer veel kinderen van de overblijf gebruik gemaakt, onder leiding
van Lidy, Immy en Paula. Als je gebruik wilt maken van de overblijf, kun je een strippenkaart
aanschaffen voor 30 euro bij een van de dames.
Ook waren we allemaal weer blij met de klassenouders. Van groep 1-2 was dit Simone, van
groep 3-4-5 Arja en groep 6-7-8 Katja. Bedankt voor de hulp.

Het oud papier is ook dit jaar weer opgehaald samen met AGSV. In de infopunt staat
wanneer je aan de beurt bent. Mocht je niet kunnen, probeer dan zelf een vervanger te
regelen en geef dit even door aan Kees Jan Dol.
Als onderdeel van de OR is er de activiteitencommissie. Vele handen maken licht werk, dus
mocht je zin hebben, laat het even weten. Er is al een oproep uitgegaan, bij deze nogmaals;
wij zijn op zoek naar iemand die de kar zou willen trekken tijdens de activiteiten. Iemand die
de leiding neemt in de taakverdeling en sturing geeft daar waar nodig. Dit betekent uiteraard
niet dat je altijd bij elke activiteit aanwezig moet zijn! We horen het graag.
Cristel Schermer (Secretaris)

