Jaarverslag van de Ouderraad 2019-2020
Samenstelling Ouderraad
Afgelopen schooljaar bestond de Ouderraad uit de volgende personen

Rol

Wie

Periode

voorzitter

Irma Oosterhof

afgetreden

secretaris

Christel Duinmeijer

penningmeester

Barbara Pals

Lid

Elina Huisman

moeder van Sylvan gr 8
Phylene gr 5, Fylten gr 3

herkiesbaar

Lid

Marieke Dorrestijn

moeder van Sil gr 6

2019-2021

Lid

Esmeralda Nugteren

moeder van Daan gr 3,
Stijn gr 1

2019-2021

Lid

Jeantien van Dorpel

moeder van Sara gr 7, Kiki
gr 5

2019-2021
afgetreden

afgetreden

Marja Moerenhout is vanuit het team aanwezig bij de OR vergaderingen
Jeantien van Dorpel, Barbara Pals en Irma Oosterhof zijn afgetreden. ZIj worden vervangen
door nieuwe leden. Wat betreft de samenstelling van de Ouderraad voor schooljaar 20202021 vragen wij daarom de ouders akkoord voor:
●
●

herkiezing van Elina Huisman
Toetreding nieuwe leden Ina van Noort en Marina Wammes

Samenstelling Kascommissie
De kascommissie bestaat uit twee leden en controleren jaarlijks de boekhouding en
financiële verslaglegging van de Ouderraad. Deze commissie bestaat nu uit de volgende
personen:
- Jozien van den Eijnde
- Bas van de Beem

Terugblik van de Ouderraad op het schooljaar 2019-2020
Het schooljaar 2019-2020 zullen we niet snel vergeten. In februari dit jaar werd ons land
opgeschrikt door het Corona virus en dat heeft de nodige invloed gehad op de schoolse
activiteiten. Maar in 2019 hebben we nog een aantal activiteiten met elkaar gevierd
waaronder Sinterklaas en Kerst. Sinterklaas bezocht onze school op zijn verjaardag 5
december en heeft ons weer verrast met leuke cadeautjes.
Ook dit jaar waren we weer welkom bij restaurant het Heerenlogement voor de kerstviering,
waarvoor onze dank. Alle klassen hebben spetterende optredens verzorgd, van zang tot
dans en zelfs live muziek op het open podium “De Kerstklapper” De avond werd geopend
met een act van de leerkrachten, die op een ludieke wijze het liedje “ de kerstezel” van
Kinderen voor Kinderen vertolkte en ook de ouderraad mocht niet ontbreken op het
podium.
De Koningsspelen en Pasen konden vanwege de Corona maatregelen niet doorgaan. Maar
met het Zomerfeest, dat in het teken stond van alle gemiste feesten, werd dit dubbel en
dwars ingehaald. Zelfs een springkussen ontbrak niet op deze feestelijke dag.
Op donderdag 16 juli hebben we het schooljaar traditioneel afgesloten met een ijsje op het
schoolplein en een heuse “Walk through” op het Kochpad om elkaar een fijne vakantie te
wensen.
Al deze activiteiten hebben we niet kunnen doen zonder de ondersteuning van hulpouders.
Namens de OR en het team bedankt!
Voor dit schooljaar is, in het licht van de Corona maatregelen, de situatie even anders.Maar
zodra het weer is toegestaan, maken we dankbaar gebruik van jullie hulp.

