Jaarverslag ouderraad
2017 - 2018

De ouderraad (OR) is op vele manieren zeer actief bij de school betrokken en komt regelmatig bij elkaar. De
OR bestaat uit 14 personen. We verlenen vooral medewerking aan bijzondere binnen- en buitenschoolse
activiteiten.
Samenstelling OR:
Renate Eggengoor (voorzitter)
Jolanda Toeters (penningmeester)
Sandra de Lange (secretaresse)
Jannette Smedema (teamlid)
Rieki Schuttert (adviserend)
en de volgende OR leden:
– Ilse Drent
– Ans Goossen
– Mirjam Hoff
– Chantal Kroezen
– Magdaleen Meijers
– Kim van Mook
– Annemieke Roelofsen
– Brendy Stevens
– Annemiek Teunis
– Miranda Tijhof
– Anke Westera

Activiteiten schooljaar 2017/2018:
September 2017
Op dinsdag 26 september was de informatieavond op de Shalom voor alle ouders. De OR zorgt ervoor dat er
koffie en thee met een koekje klaar staat voor de ouders.
Oktober 2017
Op 4 oktober dierendag mochten de kinderen een huisdier meenemen naar school. De OR assisteert bij het
klaar zetten en opruimen van de hal op locatie het Zicht. Twee leden van de OR fietsen met de kinderen
terug naar de Weeme.
November 2017
Donderdag 9 november was de eerste schoonmaakavond van dit schooljaar. De OR coördineert dit en zorgt
voor voldoende schoonmaakmiddelen.
December 2017
Op 5 december heeft Sinterklaas ook dit schooljaar weer de school bezocht. Leden van de OR helpen bij de
voorbereiding en helpen op de dag zelf dat alles goed verloopt.
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Vanaf 6 december is de school in kerstsfeer. Leden van de OR zorgen op beide locaties voor de
kerstversiering. Op de laatste schooldag voor de kerstvakantie wordt alle versiering weer opgeruimd en
krijgen alle leerlingen een oliebol van de OR.
Maart 2018
Op 27 maart stond de 2e schoonmaakavond gepland. Ook dit keer weer door de OR gecoördineerd.
April 2018
In april is de schoolfotograaf weer geweest. Leden van de OR hebben de fotograaf geassisteerd.
Verder heeft de OR geholpen met de voorbereidingen van het Paasontbijt en geholpen met de
Koningsspelen.
Juni 2018
Op donderdag 14 juni zijn de groepen 1 t/m 7 op schoolreis geweest. De groepen 1/2 hebben begeleiding
gehad van leden van de OR.
Juli 2018
Op 2 en 3 juli was de musical van groep 8 in het verenigingsgebouw (CCK2) van de Hervormde Kerk. Leden
van de OR hebben in de pauze de koffie verzorgd voor de ouders en ranja voor de kinderen. Na afloop van
de musical hebben de kinderen een klassenfoto en iets lekkers namens de OR gehad.
Op 17 juli was de afscheidsbarbecue van groep 8. De OR regelt de boodschappen hiervoor en zorgt dat alles
klaar staat voor deze BBQ.
Op 19 juli was er ’s middags de rommelmarkt. Kinderen kunnen ’s middags op school hun spulletjes
verkopen of bij andere kinderen kopen. Leden van de OR delen deze middag waterijsjes uit aan alle kinderen
die aanwezig zijn.
Na elke schoolvakantie wordt er standaard een luizencontrole gehouden. Dit wordt gecoördineerd door de
OR. Zo ook voor de O.P.A (oud papier) Vele ouders helpen hierbij, waarvoor hartelijk dank.
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