Jaarverslag van de ouderraad van CBS Prinses Beatrix.
Schooljaar 2016-2017

Taak van de ouderraad:
De ouderraad organiseert en verleent medewerking aan activiteiten die binnen of buiten het
lesprogramma vallen.
De ouderraad vergadert 1x per maand.
Samenstelling:
Voorzitter: Herwin Bolwijn
Secretaris: Laura Weurding
Penningmeester: Rianne Willems
en de volgende leden:
Edwin Otten
Martin Oldebeuving
Illmar Dijkema
Astrid Gommers
Ramon Wagtenberg
Karin Nagel
Arnoud Janssen
Renate Heine

(gestopt per einde schooljaar )

(gestopt per einde schooljaar)
(gestopt per januari ‘17)

Vast teamlid dat altijd bij vergaderingen aanwezig is is Herma Winters. De andere leerkrachten
rouleren.

Activiteiten in het schooljaar 2016-2017
 Algemeen:
Er werd 10x oud papier ingezameld, dit heeft de kas positief beïnvloed.
 Klussen rondom de school
Er zijn nieuwe speelhuisjes geplaatst op het kleuterplein. Helaas zijn er ook een aantal
vernielingen gepleegd op het kleuterplein, hier zijn herstelwerkzaamheden verricht. Er wordt
gezocht naar een oplossing om dit te voorkomen, bijvoorbeeld meer snoeien, lampen oid.
Mensen van de Westhoek komen regelmatig kleine klussen doen op het plein.
 Oktober 2016:
De ouderraad heeft voor koffie en thee gezorgd op de open ochtend op 7 oktober voor alle
belangstellenden.
Op 26 oktober 2016 vond de jaarlijkse ouderavond plaats. Het jaarverslag van de
MR en van de OR lagen ter inzage en de nieuwe ouderraad- en
medezeggenschapraadsleden werden benoemd.
 December 2016:
Sinterklaas werd gevierd. De OR heeft de cadeautjes voor groep 1 t/m 4 ingepakt, chocolade
letters en strooigoed geregeld. De kinderen hebben genoten van het feest. Ook werden er dit
jaar weer pepernoten gebakken.
Op 21 december werd het kerstfeest gevierd in de Pauluskerk. Het was een korte, maar mooie
dienst. Na afloop kregen alle kinderen een presentje en iets lekkers van de ouderraad.

 Maart 2017:
16 maart werd de voorjaarsmarkt gehouden. Er was een verloting, waarbij heel veel mooie
prijzen te winnen waren, er was schminken voor de kinderen, de kinderen hebben stroopwafels
verkocht die afgehaald konden worden, er was volop te eten en te drinken en er werden
dienstenkaarten verkocht. Helaas hadden weinig ouders zich opgegeven om mee te helpen.
Maar ondanks dat werd de voorjaarsmarkt een enorm succes en is er veel geld binnengekomen.
23 maart werden de fietsen van de kinderen gecontroleerd, die fietsen die niet in een keer
werden goedgekeurd werden later nog eens herkeurd. Dit werd gedaan door mensen van VVN.
De kinderen van groep 7 en 8 hebben verkeersexamen gedaan.
 April 2017
Pasen; de peuters en groep 1 t/m 4 hebben gezocht naar eieren. Elk kind kreeg paaseitjes mee
naar huis en er is uitgebreid gegeten in de klassen.
Op 21 april waren de koningsspelen op school. De kinderen hebben op school ontbeten,
spelletjes gedaan en als afsluiting samen op het plein pannenkoeken gegeten.
 Juni 2015:
Schoolreisjes;
Groep 1 en 2 zijn naar Elp geweest en hadden het thema circus. Het was een hele gezellige dag.
Helaas was de clown, die zou vuurspugen, ziek. Die is later een keer op school geweest.
Groep 3 en 4 zijn naar Duinezathe geweest, voor iedereen een hele leuke dag.
Groep 5 en 6 zijn naar de Spielerij in Dieren geweest. Ze gingen samen in de bus met groep 7,
die doorreed naar de dierentuin in Arnhem. Ook deze groepen hebben een mooie dag gehad.
Groep 8 is op kamp geweest.

 Juli 2015:
afscheid van groep 8; De kinderen hebben gegeten bij café de Cerck, daarna in cabrio’s een
rondje door het dorp (langs ieders huis) en in stijl kwamen ze aan op school. Daar kregen ze een
glaasje “champagne” en speelden ze de musical op school voor de ouders. Het was een erg
gezellig feest!
Er werd dit jaar geen Vossenjacht georganiseerd. Dit is erg lastig in te plannen met het huidige
rooster. Alle kinderen kregen een ijsje.
 Afgetreden en nieuwe leden
Edwin Otten treed af en is niet herkiesbaar.
Nieuwe kandidaten: Renate Koops, Amanda Hendriks, Anja van Es en Berby Dijkema

Namens de ouderraad,
Laura Weurding
Secretaris

Activiteitenagenda 2017-2018
18 oktober

Open Ochtend

9 november

Lampionnenshow

Eind nov - begin dec

Pepernoten bakken

5 december

Sinterklaasfeest

20 december

Kerstviering

29 maart

Paasviering

Eind mei- begin juni

Schoolreisjes en Kamp groep 8

18 juli

Afscheid groep 8

19 juli

Laatste schooldag

