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De laatste jaren vindt de zakelijke ouderavond plaats aan het begin van het schooljaar. Voor niet
herkiesbare leden en nieuw toe te treden leden is dit ook een praktisch moment om uit, dan wel in
te stappen. Vorig jaar zijn Margreet van Oosten (secretaris) en Rianne Hegeman gestopt als lid
van de Ouderraad (OR). Jaren hebben zij zich ingezet voor de OR, nogmaals hartelijk dank
hiervoor. Als nieuwe leden zijn Marjon Zuidema en Gertina Jansen ingestapt. Welkom in de OR.
De OR telt dit schooljaar 11 leden. Voorzitter Margriet Bos en penningmeester Mieke Dijkstra
zetten hun functie voort. Omdat secretaris Margreet van Oosten is gestopt heeft Didi van der Maar
deze functie op zich genomen. Overige leden zijn: Mavis Hazenberg, Sylvia Huizenga, Natasja de
Vries, Marjon Zuidema, Annelies van der Molen en Gertina Jansen. Namens het team nemen Ellen
Huberts en Linda Stiekema deel aan de vergaderingen die ongeveer eens per maand plaats
vinden. Tijdens iedere vergadering bespreken we vaste items en toegevoegde agendapunten. We
komen terug op de notulen van de vorige vergadering. Bij de financiën bespreken we wat er
binnenkomt aan oud papier opbrengsten, vrijwillige ouderbijdragen, schoolreisgelden en eventuele
subsidies. Wat we uit kunnen geven aan vieringen van Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen.
Aan inkomende post hebben wij geen gebrek. We beperken ons echter tot enkele vaste
organisaties. Onze school verkoopt ieder jaar actief Kinderpostzegels en eens per twee jaar doen
we mee aan de schoenendoos actie van Edukans. De OR coördineert deze acties. Het team heeft
tijdens de maandelijkse vergadering de mogelijkheid om mededelingen te doen en eventueel een
beroep te doen op de OR. Zo assisteren ouderraadsleden tijden de 10-minuten gesprekken op
school door de ouders te verwelkomen met thee en koffie. Verder evalueren we activiteiten die
inmiddels zijn geweest en maken een planning voor activiteiten die gaan komen.
We nemen tot slot nog een actielijst door zodat er niets vergeten wordt en sluiten af met een
rondvraag. Een vergadering duurt gemiddeld twee uur.
Tijdens de eerste vergadering van ieder nieuw schooljaar worden de commissies verdeeld. Er zijn
commissies voor de vieringen van Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen. In
iedere commissie zitten leerkrachten en leden van de OR die na schooltijd vergaderen en alles tot
in de puntjes regelen om van ieder feest een geslaagd evenement te maken. Ook hebben we
jaarlijks veel hulp nodig van ouders bij verschillende dingen, denk hierbij aan vervoer van- en naar
excursies, eten maken bij vieringen, schoonmaakwerkzaamheden, het doen van kleine klusjes.
Hulpouders zijn onmisbaar! Deze hulpouders worden over het algemeen gevraagd door de leden
van de OR. Ouders kunnen zich ook opgeven bij de leden van de OR.
Mieke Dijkstra zorgt er voor dat alle ouders van de leerlingen middels een brief geïnformeerd
worden over de vrijwillige ouderbijdrage. Uitgaande correspondentie van de OR verloopt via
Henrieke Sakey.
De eerste schooldag van het nieuwe schooljaar staat voor de kinderen uit groep 3 in het teken van
de stoetboom. Sandra Stiekema blijft de OR voorzien van takken en enkele leden van de OR
komen die ochtend bij Sandra thuis om de takken te versieren en uit te delen in de klas.
Nadat de inloop- en zakelijke ouderavond hebben plaatsgevonden, houden we ons bezig met het
verloop van de kinderboekenweek 'voor altijd jong'. Tijdens de kinderboekenweek werden er leuke
activiteiten georganiseerd, zoals voorlezen door opa en oma en oude liedjes zingen. De leerlingen
kregen allemaal een boekenlegger namens de OR. Ook mochten alle groepen op kosten van de
OR een boek aanschaffen ter waarde van 15 euro.
Met Sint Maarten hebben de leerlingen van de groepen 1 en 2, net als voorgaande jaren een
bezoek gebracht aan 't Olde Heem met hun zelfgemaakte lampionnen. Alle leerlingen werden aan
het eind van de ochtend op school getrakteerd op iets lekkers namens de OR.
Dit jaar hebben we ook weer meegedaan aan schoenmaatjes van Edukans. De dozen die we van
Edukans krijgen, mogen mooi versierd en gevuld worden met bruikbare spullen voor kinderen in
een arm land. In totaal hebben we 32 dozen mogen aanbieden.
Hierna komt het Sinterklaasfeest aan de beurt. Voor de zomervakantie bestelt de Ouderraad de
schoencadeautjes al bij de COOP want voor de komst van Sinterklaas op school mogen de

leerlingen hun schoen zetten. Ook wordt er de traditionele 'pietenmiddag' voor de groepen 1 t/m 4
georganiseerd. Sinterklaas bezoekt ons jaarlijks en heeft cadeautjes bij zich voor de groepen1 t/m
4 die ingekocht worden door leden van de OR. De overige groepen trekken lootjes en krijgen
namens de OR een envelop met 5 euro om een cadeautje te kopen. De cadeautjes worden in de
vorm van surprises aan elkaar gegeven.
Voordat we 2016 afsluiten, vieren we eerst nog Kerst op school. We versieren de kerstbomen,
maken kerststukjes en de kinderen genieten van een diner op school in hun feestkleding. De
kerstviering sluiten we gezamenlijk af in de middenruimte van school waar we liederen zingen.
Buiten drinken we nog een glaasje gluhwein. De kinderen krijgen allemaal nog een kaars mee.
Het tweede deel van het schooljaar 2016-1017 begint na de kerstvakantie met de traktatie op
nieuwjaarsrolletjes met slagroom. Daarna beginnen we met de voorbereidingen voor Carnaval, de
OR zorgt voor ranja en een lekkere traktatie in alle klaslokalen en voor de volwassenen is er ook
iets lekkers bij de koffie en thee. In maart hebben we Palmpasen en de paasviering. De groepen 1
en 2 brengen tijdens de Palmpasen een bezoek aan 't Olde Heem met hun palmpaasstok. De OR
regelt een versnapering voor aan de palmpaasstok. Tijdens de paasviering verzorgt de OR
verschillende activiteiten en een lunch voor tussen de middag.
De daaropvolgende Koningsspelen (sportdag) organiseren de leerkrachten allerlei
sportgerelateerde spellen. De groepen 1 t/m 3 doen dit op school. De groepen 4 t/m 8 doen dit op
het sportveld. De OR verzorgt een lunch voor alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8 incl. het team
en vrijwilligers. De lunch is aangeboden door Jumbo supermakten.
Eind mei, begin juni is het tijd voor de jaarlijkse wandel 4-daagse. De OR verzorgt ieder jaar een
presentje na afloop voor de deelnemers.
Van 14 t/m 16 juni is groep 8 op schoolkamp geweest. De ouders van deze leerlingen betalen zelf
een bijdrage en ze krijgen subsidie van de Steunstichting van 25 euro per kind om dit mogelijk te
maken.
De laatste maand van het jaar staat o.a. in het teken van de schoolreisjes. Groep 1 en 2 gaan naar
Nienoord. Groep 3 en 4 naar natuurschool Lauwersoog. Groep 5, 6 en 7 naar Hellendoorn. Naast
de bijdragen van de ouders voor de schoolreisjes stort de OR het tekort bij.
Ook nemen we in de laatste maand afscheid van groep 8. In het Kronkelhoes verzorgen de
leerlingen van groep 8 een musical voor alle overige leerlingen en ouders van de school. De
zaalhuur en het eerste kopje koffie/thee is voor rekening van de OR. De OR betaald voor het
'afscheid' van groep 8 10 euro per leerling, hiervan bekostigen zij het besloten afscheidsfeest. Aan
het einde van het schooljaar nemen we ook afscheid van juf Laura en Meester Jaap onder het
genot van koffie/ thee. De inkopen voor de laatste schooldag worden verzorgt door de OR. Aan het
eind van de ochtend gaan we met alle leerlingen, leerkrachten en ouders aftellen en de
zomervakantie kan beginnen.
Naast al deze genoemde activiteiten waar we als OR bij betrokken zijn, is het ook goed om te
noemen dat we ook stil staan bij de ouders en familieleden van de leerlingen. Zo verstuurt de OR
regelmatig kaarten, bezorgt een bos bloemen of een fruitmand bij heuglijke of droevige
gebeurtenissen, verhuizingen of langdurig zieken bijvoorbeeld.

