
Jaar verslag 2019/2020 

 

 

Vanuit de ouderraad mogen wij een verslag doen van de activiteiten die dit schooljaar geweest zijn 

en die nog gaan komen. 

 

Het nieuwe schooljaar zijn wij begonnen met een nieuwe voorzitter, penningmeester en 

secretaresse. Voorzitter Stefani van Loon, penningmeester Martine Branderhorst en secretaris 

Carolien v. Dortmont. Juf Ellen vertegenwoordigt het team in de ouderraad, de overige leden zijn 

Joanne Duister, Annemieke Naaijen, Corina van Hemert, Sharon Maagdenberg en Jacqueline 

Bouman. 

 

Wij vergaderen ongeveer 4 keer per jaar. Aan het begin van het schooljaar kijken we naar de 

activiteiten die op de agenda staan en verdelen we de taken. Het gaat hier o.a. om het 

Sinterklaasfeest, feest met kerst, schoolvoetbal, verkeersexamen, musical en schoolkamp, maar ook 

helpen wij mee met schoolontbijt, juffen dag, sportdag en het inschenken van koffie bij 

ouderavonden enz. 

 

De ouders die deelnemen aan de ouderraad zijn vervolgens ook de klasse ouders voor de groepen 1 

t/m 8, zij worden verdeeld over de klassen, zij zijn dan ook het eerste aanspreekpunt voor de juffen. 

Nu de parro in het leven is geroepen gaat ook veel over de parro maar de klasse ouder blijft wel hun 

aanspreekpunt. 

 

De activiteiten die we al gehad hebben zijn: Sinterklaasfeest, kerst, schoolontbijt, dankdag en het 

aanmelden van nieuwe leerlingen.  

 

Wegens de Corona zijn er een hoop aan activiteiten niet doorgegaan. Wat we nog wel doen is voor 

groep 8 een afscheid dag organiseren zodat ze het schooljaar toch nog goed kunnen afsluiten. De 

ouderbijdrage van dit jaar hebben we besteed voor het Sinterklaasfeest en van het overige willen we 

kijken of we aankomend jaar de kosten voor het schoolreis kunnen verminderen zodat het niet te 

duur wordt voor iedereen. 

 

Namens de ouderraad willen wij het team bedanken voor een prettige samenwerking en de hulp om 

dit voor de kinderen te mogen doen. 


