
OUDERRAAD JAAROVERZICHT
DEZE ACTIVITEITEN ORGANISEERDE DE OUDERRAAD IN HET SEIZOEN 2018-2019

Lekkernijen voor de 

vakanties

De vrijdag voor de 

vakanties hebben wij dit 

jaar weer gezorgd voor 

wat lekkers, zoals 

fruitsalade, wraps en 

knakworsten

Projectweek

Het thema was dit jaar 

‘een kijkje in de 

toekomst’ De 

ouderraad heeft het 

podium mooi versierd 

met een tijdmachine 

en tijdens de 

inloopavond het 

drinken en lekkers 

verzorgd.

Laatste 

schooldag Ook 

dit jaar zijn er 

weer waterijsjes 

uitgedeeld aan 

alle leerlingen en 

de juffen

Kerstviering

Dit jaar was de kerstviering 

in de Maranathakerk, waar 

de kinderen een mooi 

schouwspel op hebben 

gevoerd. Elke klas had een 

mooi lied voorbereid. De 

ouderraad heeft de kerk 

versierd met de tekeningen 

van de kinderen en gezorgd 

dat de nodige rekwisieten 

aanwezig waren. Leuk dat 

er zoveel belangstelling was!

Paasviering

De paasviering was dit 

jaar op school. De 

ouderraad heeft voor het 

paasontbijt gezorgd. De 

onderbouw heeft in de 

klas ontbeten en de 

bovenbouw gezamenlijk in 

de hal. Daarnaast is er 

tijdens de vanmiddag iets 

lekkers uitgedeeld. 

Schoolfotograaf

De fotograaf heeft ook dit 

jaar pose- en portretfoto’s 

van de kinderen gemaakt 

op een witte achtergrond 

en ook was het mogelijk 

om met broers en zussen 

op de foto te gaan. 

Knappe Koppies heeft dit 

jaar de foto’s gemaakt. De 

coördinatie van de dag (is 

iedereen gefotografeerd, 

zijn alle groepen 

gefotografeerd, staan alle 

juffen op de foto, etc) 

wordt altijd geregeld door 

enkele leden van de OR.



Schoolreis 

In september 2018 zijn 

de kleuters naar de 

Geertjeshoeve geweest 

en groep 3 t/m groep 7 

ging naar Duinrell. Het 

was een fantastische 

dag

Sinterklaas

Dit jaar kwam Profpiet mee 

naar Nederland en heeft ons 

verrast met proefjes in zijn 

laboratorium op het podium.  

Er was een pietenmiddag en 

alle kinderen mochten hun 

schoen weer zetten op school. 

Het sinterklaasfeest was weer 

een gezellig feest, met de 

nodige dosis plezier en een 

traktatie voor iedereen. 

Afscheid groep 8

De ouderraad heeft 

een financiële bijdrage 

geleverd aan het 

afscheid van groep 8. 

Daarnaast heeft de 

ouderraad de 

aankleding en borrel 

verzorgd tijdens de 

musicalavond.  

Voorafgaand aan de 

musical heeft de 

ouderraad gezorgd 

voor friet en een snack 

voor alle kinderen.

Koningsspelen

Dit jaar deden wij 

weer mee met de 

koningsspelen 

georganiseerd in het 

hele land. Met een 

lunch in de hal, 

gesponsord door de 

Jumbo en een 

bijdrage van de 

ouderraad. De 

kleuters hebben in 

plaats van lunch 

genoten van een 

heerlijk ontbijt in de 

klas.

Kinderboekenweek

Dit jaar was het thema 

‘vriendschap’. Tijdens de 

afsluitende avond was 

boekhandel Karssen aanwezig 

met een groot assortiment 

kinderboeken. De ouderraad 

heeft voor elke klas een nieuw 

boek aangeschaft. En 

natuurlijk verzorgde de 

ouderraad koffie, thee en 

lekkers op die avond. In deze 

week is er ook een boekenruil-

kast neergezet. Deze is nog 

steeds aanwezig in de school 

en volop in gebruik!



Lief en leed

Kraamcadeau’s, 

felicitatiekaartjes 

en 

afscheidsbloemetj

es zijn dit jaar 

meerdere malen 

gekocht en 

uitgedeeld. 

DOORLOPENDE ACTIVITEITEN 

SEIZOEN 2018-2019

Groepsouders

Ook dit schooljaar 

hebben we samen 

met het team 

groepsouders bereid 

gevonden bij 

activiteiten te 

ondersteunen.

Communicatie

Via de nieuwsbrief en 

social schools houden wij u 

op de hoogte van de 

lopende zaken En 1x per 

jaar verschijnt dit 

jaarverslag. Wat betreft 

activiteiten gaat veelal de 

communicatie via Social

schools.

Koffie, thee, limonade

Op de tweede maandag na de 

zomervakantie en na de 

kerstvakantie worden alle ouders 

uitgenodigd om onder het genot 

van een kop koffie of thee even bij 

te kletsen en het nieuwe schooljaar 

weer fris te starten en de beste 

wensen naar elkaar uit te spreken. 

Tevens bij de avondsessies van de 2-

en 3-spraakgesprekken en de 

ouderavond, staat de koffie voor u 

klaar.



UITGAVE OUDERRAAD 2018 - 2019

1 Schoolreis € 177,71

2 Kleuterfeest € 27,83

3 Kinderboekenweek-boek voor elke klas € 120,34

4 Sluiting kinderboekenweek € 65,36

5 Sinterklaas

€ 
1.285,25

6 Protestant Christelijke viering in kerk en school Kerst € 23,73

7 Projectweek activiteit + sluitingsavond € 96,76

8 Protestant Christelijke viering in kerk en school Pasen € 193,25

9 Koningsspelen € 200,83

10 Afscheid groep 8 € 312,81

11 Schoolsport € 166,25

12 KUVO

€ 
1.128,00

13 Lief en leed leerkrachten / OR leden € 609,50

14 Ijsjes laatste schooldag € 19,36

15 Extraatjes lunches voor schoolvakanties € 62,86

16 Bankkosten € 212,37

17 Diverse jaarlijkse onkosten (o.a. boodschappen) € 60,98
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