OR Jaarverslag maart 2017 - maart 2018
Vanuit de ouderraad mag ik u verslag doen van de activiteiten van de OR. De leden van de OR zijn
o.a. klassenouders en eerste aanspreekpunt voor de leerkracht van de klas bij activiteiten.
Juf Ellen vertegenwoordigt het leerkrachtenteam in de ouderraad.
Dit jaar zijn de groepen als volgt verdeeld:
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5/6a
Groep 6b/7
Groep 8

Margriet van Geloven/Sharon van Maagdenberg
Martine Branderhorst
Carolien van Dortmund/Margriet van Geloven
Mariska Lankhaar
Monique van Andel
Linda Branderhorst/Stefanie van Loon
Linda Branderhorst/Stefanie van Loon

Jacqueline Bouman is secretaresse en Monique is voorzitter. Joanne van Mersbergen heeft de taak
van penningmeester op zich genomen. Karlijn Schilders is dit jaar aangesteld als extra OR lid.
Aan het einde van dit schooljaar zal Monique haar taak overdragen aan een opvolger.
We vergaderen een keer in de 2 tot 3 maanden. Aan het begin van het schoolseizoen verdelen we de
vaste taken zoals het Sinterklaasfeest, het versieren van de school met Kerst en hulp tijdens de
Kerstviering, het schoolvoetbal, zwemtoernooi, verkeersexamen, musical en schoolkamp.
Ook helpen wij bij het schoolontbijt, een uitje met de klas, sportdag en verzorgen we het kopje koffie
bij vergaderingen en informatieavonden.
Voor de komende periode staan er nog diverse grote activiteiten gepland zoals het paasontbijt, de
juffendag, voetbaltoernooien, het kamp en de musical.
Deze laatste activiteit gaat in samenwerking met de sponsorcommissie. Bij diverse activiteiten is er
ook vaak hulp nodig van andere ouders dan de ouderraad. Wij vinden het fijn om te merken dat veel
ouders bereid zijn om mee te helpen deze extra activiteiten mogelijk te maken voor de kinderen.
Onze hartelijke dank daarvoor! Namens de ouderraad wil ik ook het team bedanken voor de prettige
samenwerking en de mogelijkheid om deze leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren.
Vriendelijke groeten, namens de OR leden,
Monique van Andel (voorzitter)

