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SAMENSTELLING OUDERRAAD
De personeelsgeleding van de OR bestond uit:
1. Jeanine Sparnaaij (22/09/2016)
2. Ilse van Zaal (17/01/2017)
3. Tamara Onos (04/07/2017)
De oudergeleding van de OR bestond uit:
1. Bert Timmer (voorzitter)
2. Jolanda Sinnige (penningmeester)
3. Suzanne Sanders (penningmeester)
4. Astrid Peters (secretaris)
5. Katja Mulder
6. Dyana van Kooten
7. Paul Rijnders
8. Antoinette Bocker
9. Nancy Verlinde
10. Laura Schippers
11. Esther Biesheuvel
12. Marita Maarse

BESPROKEN ONDERWERPEN OUDERRRAAD 2016/2017
gedurende circa drie vergaderingen per jaar
1. Sinterklaas
Het was een geslaagde dag! De school was mooi versierd, het pakpapier op de deuren viel erg in de smaak.
Alle leerlingen keken hun ogen uit in de schatkamer.
Velen hebben het pyjamazingen ’s avonds gemist, dit komt volgend jaar weer terug in het programma.
Volgend jaar komt Sinterklaas op vrijdag 1 december.
2. Kerst
De kerstviering in de klassen was erg knus en gezellig.
De kinderen zagen er feestelijk uit en het zelf-meegebrachte eten viel in de smaak.
Ouders hebben het gemist dat er geen samenzang was waarbij iedereen welkom was.
Het borrelmoment in de bso werd wel weer als positief ervaren, met dank aan eigen initiatieven van
verschillende ouders!
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3. Opa en Oma dag / open dag SOPOH
Ook dit jaar konden opa’s en oma’s een kijkje nemen op school en in de klas.
Tegelijkertijd werd de open dag van de SOPOH georganiseerd.
Deze dag is naar wens verlopen.
4. Paaslentefeest
Het paasontbijt was een groot succes! De leerlingen mochten zelf hun ontbijtje meenemen en hebben hier van
genoten. Erg leuk om daarna nog een paashaasspeurtocht te doen!
5. Sport- en speldag
Op woensdag 14 juni werd er weer een gezamenlijke sport- en speldag gehouden met de Immanuël School.
De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben deze dag op de locatie van de Immanuël School doorgebracht.
De kinderen van groep 5 t/m 8 waren te vinden op het SCW terrein.
Het was weer een sportieve en gezellige dag!
6. Schoolreis groep 1 t/m 7
Op vrijdag 14 juli zijn alle leerlingen van groep 1 t/m 7 op schoolreis geweest naar Duinrell.
Ondanks de regen die voorspelt was, hebben we het bijna de hele dag droog gehouden.
Het was een groot succes!
7. Andere activiteiten
Tevens houdt de OR zich elk jaar bezig met de organisatie rondom de schoolfotograaf en kamp/schoolreis
van groep 1 t/m 7. Daarnaast helpt de OR met het begeleiden van activiteiten die door het team worden
georganiseerd.
DOELSTELLINGEN OUDERRAAD 2017/2018
Gedurende het komende schooljaar 2017/2018 zullen we ons weer voor de volle 100% inzetten om de hieronder
genoemde activiteiten tot een succes te maken!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schoolfotograaf
Schoolfeest
Sinterklaasviering
Kerstviering
Opa en Oma dag/ open dag
Paasfeest
Sport- en speldag
Schoolvoorstelling
Kamp

Namens de leden van de Ouderraad,
Astrid Peters (secretaris)
24 november 2017
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