Jaarverslag ouderraad schooljaar 2008/2009

De ouderraad had het schooljaar 2008/2009 de volgende bezetting
Voorzitter:
Christa Willeboordse
Penningmeester:
Anje v.d. Berg
Secretaris:
Regina Visseren
Overige leden:
Lottie Oosterlee. Karin Oostdijck, Anja Rovers, Elly Vos, Patricia
Meeuwissen, Regina Hoevenaar , Astrid van Leest, Ingrid van der
Steen, Miranda Kruithof, Ageeth van Loon
Afgevaardigde
namens het team: Jacqueline Rademakers

Vergaderingen
Het afgelopen schooljaar heeft de voltallige ouderraad 8 keer vergaderd.
Werkzaamheden het hele jaar door:
Luizencontrole
Na elke vakantie wordt er gecontroleerd op hoofdluis. Dit gebeurt ook wanneer er een
melding van een ouder komt. Bij constatering van hoofdluis in de klassen wordt er
wekelijks gecontroleerd tot er geen hoofdluis meer is. Doordat het een erg hardnekkig
probleem blijkt te zijn hebben we gehele afgelopen schooljaar wekelijks gecontroleerd.
Gangcommissie
Wanneer er een nieuw thema behandeld wordt, wordt de kleutergang in dit betreffende
thema aangekleed. De andere gangen worden door de gangcommissie in het kader van
de jaargetijden aangekleed.
Boeken kaften
Voor het behoud van de boeken, worden nieuw binnengekomen boeken gekaft.
Goede doel
Elk jaar wordt er door de kinderen van groep 7 en 8 een goed doel gekozen. Afgelopen
schooljaar was het goede doel Be More, het project waar juf Elly Verdoorn zich voor
inzet. De kinderen kunnen hiervoor geld in een spaarpotje in de klas stoppen. Aan het
einde van het schooljaar wordt het bedrag overhandigd aan een afgevaardigde van het
goede doel.
Foto’s
Er worden van diverse activiteiten foto’s gemaakt en opgeslagen in het schoolarchief.
Publicatie in ‘t Carillon
Van de diverse activiteiten op school heeft u regelmatig verslagen kunnen lezen in ’t
Carillon. Ook aankomend schooljaar zal dit weer het geval zijn.

Jaarlijkse activiteiten
Alle jaarlijkse activiteiten worden ondersteund door commissies. Deze commissies bestaan
uit één of meer ouderraadsleden en één of meer leerkrachten. Voorafgaand aan een
activiteit komt de desbetreffende commissie samen om de activiteit te organiseren en in
goede banen te leiden. Na afloop van de activiteit vindt er een evaluatie plaats en worden
de leerpunten meegenomen voor een volgend schooljaar. Vanaf het volgende schooljaar
2009-2010 zal voor een aantal activiteiten worden gewerkt met hulpouders. Zij kunnen zich
vooraf opgeven voor beschikbare commissies van hun voorkeur. Vervolgens zorgt de
ouderraad voor verdeling van de commissies.
De activiteiten voor de diverse commissie omvatten de volgende werkzaamheden:
Werkweek groep 7
Verzorgen van de boodschappen en het verzorgen van het ontbijt.
Kamp groep 8
Het verzorgen van de boodschappen.
Fotograaf
Het assisteren van de fotograaf en het begeleiden van de leerlingen.
Ontruimingsoefening
In de loop van het schooljaar is er een ontruimingsoefening gehouden,
waarbij door ons het verloop van deze oefening is bekeken. Na afloop heeft
er een evaluatie plaatsgevonden op basis waarvan het ontruimingsplan is
aangepast.
Sinterklaas
Het verzorgen van schoencadeaus, strooigoed, cadeaus. Regelen van Sint en
pieten. In samenwerking met de gangcommissie versieren van de gangen.
Het verzorgen van de ontvangst van Sint op school en het bezoeken van zieke
kinderen die tijdens het sinterklaasfeest afwezig zijn.
Kerst
Het verzorgen van de kerstbrunch en het assisteren hierbij.
De kerstviering is dit jaar op school gehouden. Hiervoor is door de ouderraad
het schoolplein aangekleed, en zijn de boodschappen verzorgd.
Pasen
Verzorgen van het ontbijt in de klassen en hierbij assisteren.
Helpen bij de speurtocht groep 7 en 8 en de knutselactiviteiten van de andere
groepen.
Open schoolochtend
Ontvangen van ouders en kinderen met koffie/thee/limonade en koek.
Verjaardag leerkrachten
Organiseren van een spectaculaire opening van de ochtend, het versieren van
het plein enz. Afgelopen schooljaar was het thema het ouderwetse
kinderfeestje met de daarbij behorende spelletjes.
Schoolreis
Het boeken van de bestemmingen, dit jaar was dat voor groep 3 en 4
DippieDoe in Best en voor groep 5 en 6 Toverland in Sevenum. De ouderraad
regelt de bussen en zorgt voor begeleiding tijdens de schoolreis.

Sportdagen
De sportdag voor groep 1 t/m 3 is dit jaar wederom een sportieve happening
geweest. De sportdag voor groep 4 t/m 8 zou georganiseerd worden in
samenwerking met de Willibrordusschool. Helaas is deze sportdag door
slechte weersomstandigheden niet doorgegaan.
Verkeersexamen
Onder begeleiding van een politieagent zijn de fietsen van de leerlingen van
groep 7 door de ouderraad gecontroleerd. Bij het praktijkexamen hebben we
gezorgd voor het bezetten van de kijkposten op verschillende locaties in het
dorp en het beoordelen van de langsfietsende leerlingen. Na afloop zijn de
resultaten besproken. Iedereen was geslaagd.
Afscheid groep 8
We hebben geassisteerd bij de musical en de afscheidsavond op school.
Kleuterfeest groep 1 en 2
Met de leerkrachten van de kleuters samen is het feest georganiseerd. We
hebben gezorgd voor begeleiding tijdens het feest. Dit afgelopen schooljaar
was het thema: Circus.
Afsluitende schoolavond
Op deze avond wordt er altijd iets leuks georganiseerd voor de leerlingen. De
leerlingen hebben in 2 groepen een spectaculaire bioscoopavond gehad.
Ondertussen was er voor de ouders gelegenheid om een drankje en een hapje
met elkaar te nuttigen.
Rietlanddag
Dit schooljaar heeft de Rietlanddag weer plaatsgevonden. Deze Rietlanddag
wordt één keer per 2 jaar georganiseerd. Het thema voor dit jaar was “Annie
M.G. Schmidt”. Mede door hulp van de ouderraad is deze dag wederom een
enorm succes geworden.
Verder zijn er nog diverse hand- en spandiensten verricht zoals bijvoorbeeld opruimen en
het regelen van hulpouders voor de diverse activiteiten.
Namens de ouderraad wil ik gebruik maken van de gelegenheid om nogmaals alle
hulpouders te bedanken die zich het afgelopen schooljaar 2008/2009 hebben ingezet.
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