Lekkernijen op de laatste
schooldag.
In verband met het
nieuwe continue rooster
verzorgt de OR samen
met juf Anneke elke
laatste vrijdag voor de
vakantie een lekkernij bij
de lunch. We bedanken
alle ouders voor de hulp
hierbij.

Laatste
schooldag Dit
jaar zijn er
waterijsjes
uitgedeeld aan
alle leerlingen en
de juffen.

Projectweek
Het thema van deze
projectweek was
‘Engels’. In de lesstof
kwamen diverse
onderwerpen rondom
dit thema aan het
bod. Tijdens de
sluitingsavond konden
de werkjes van de
kinderen bekeken
worden in de klassen.

OUDERRAAD JAAROVERZICHT

Kerstviering
Dit jaar was de kerstviering
op school.
Er was voor de kinderen
een crea-middag met wat
lekkers en drinken
aangeboden door de OR.
Ook was er voor ieder kind
een kerstattentie.
Er was een kerstdiner en
aansluitend werd er
afscheid genomen van
juffrouw Aletta.
Schoolfotograaf

DEZE ACTIVITEITEN ORGANISEERDE DE OUDERRAAD IN HET SEIZOEN 2017-2018De fotograaf heeft ook dit
Paasviering
De paasviering was dit
jaar in de kerk. De
kinderen hebben een
kerstspel voorgedragen. In
de Maranathakerk.
De volgende dag was er
een paasontbijt met alle
kinderen in de hal van
school. Ook werden er
eieren verstopt op school

jaar pose- en portretfoto’s
van de kinderen gemaakt
op een witte achtergrond.
Daarnaast 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.

Afscheid groep 8
Aan het eind van het
schooljaar, werd
afscheid genomen van
de groep 8-leerlingen.
De volledige catering
was in handen van de
Ouderraad. Tevens
werden er andere
hand- en spandiensten
verleend om ook deze
dag tot een succes te
maken.

Schoolreis
Deze keer vertrokken wij
in 2 bussen van
vervoersbedrijf Pouw
naar de dierentuin
Blijdorp in Rotterdam.
Hier hebben we
genoten van alle
bijzondere dieren en de
speeltuin. Kortom een
geslaagd schoolreisje.

Kleuterfeest
De kleuters hadden dit
jaar een feest buiten
school. Ze zijn met z’n
allen naar Ballorig in
Houten geweest. Daar
konden ze heerlijk spelen,
klimmen op de
reusachtige klimrekken,
en nog veel meer. Dit
feest werd mede
mogelijk gemaakt door
de hulp van ouders die
assisteerden en/of reden
naar Houten.

Koningsspelen
Dit jaar hebben de
kinderen weer
meegedaan met de
koningsspelen
georganiseerd in het
hele land. Er werd
afgesloten met een
lunch in de hal,
gesponsord door de
Jumbo en de OR.

Sinterklaas
Dit jaar was er weer een
gezellige pietenmiddag. De
verhaallijn van school dit jaar
had alles te maken met
beroepen. Sinterklaas werd
gebracht in een politieauto.
Ook mochten alle kinderen
hun schoen zetten. Het
sinterklaasfeest was weer een
gezellig feest, met de nodige
dosis plezier voor iedereen.

Koffie, thee, limonade
Inmiddels is het koffiedrinken op de
1e schooldag na de zomervakantie
en na de kerstvakantie een vaste
traditie. Alle ouders worden
uitgenodigd om onder het genot
van een kop koffie of thee even bij
te kletsen en het nieuwe schooljaar
weer fris te starten. Op de 1e
schooldag na de kerstvakantie
kunnen de ouders en teamleden de
beste wensen naar elkaar
uitspreken. Tevens bij de
avondsessies van de 2- en 3spraakgesprekken en de
ouderavond, staat de koffie voor u
klaar.

Communicatie
Via de nieuwsbrief
houden wij u op de
hoogte van de lopende
zaken. En 1x per jaar
verschijnt het
jaarverslag. Wat betreft
activiteiten gaat veelal
de communicatie via
Social schools.

DOORLOPENDE ACTIVITEITEN
SEIZOEN 2017-2018

Groepsouders
Ook dit schooljaar
hebben we samen
met het team
groepsouders bereid
gevonden bij
activiteiten te
ondersteunen.

Lief en leed
Kraamcadeau’s,
felicitatiekaartjes
en
afscheidsbloemetj
es zijn dit jaar
meerdere malen
gekocht en
uitgedeeld.

UITGAVE OUDERRAAD 2017 - 2018
Schoolreis
€ 0,10
Kleuterfeest
€ 0,30
Kinderboekenweek
€ 0,65
Sinterklaas
€ 5,20
Kerst
€ 1,45
Projectweek
€ 070
Pasen
€ 0,70
Koningsspelen
€ 1,00
Afscheid groep 8
€ 2,00
Schoolsport
KUVO
€ 5,00
Lief en leed
€ 1,70
Ijsjes laatste schooldag
€ 0,20
Extra lunch schoolvak
€ 0,70
Bankkosten
€ 0,90
Div. jrl. Onkosten
€ 0,60
Div. eenm. Onkosten
€ 2,80

€ 24,- per leerling

