Jaarverslag ouderraad
Schooljaar 2014-2015

De jaarvergadering heeft plaatsgevonden op 22 Oktober 2014
In de ouderraad zitten bij het begin van dit schooljaar de onderstaande leden:
Voorzitter:
Secretaris:
Overige leden:

Francis Hage
Eric Sinke
Esther Weterings
Geraldine Kroon
Lucy Noordhoek
Annika Willemse

Namens school woont Hillie Bakker de ouderraadsvergadering bij. Hillie en Eric maken
samen ook de begroting en overleggen over de Financiën.
Inmiddels zijn wij blij te kunnen melden dat de OR voltallig is. We hebben het genoegen dat
we Karen van de Kooij, Sandra Nieuwenhuijsen, Tamara Verrips en Carin Sleurink hebben
kunnen toevoegen aan het team.
Ook het afgelopen schooljaar zijn de OR leden weer met veel plezier bij elkaar gekomen.
Deze data zijn vooraf via de activiteitenkalender en de website van De Evenaar (sboevenaar.nl) gepubliceerd. De verslagen van de vergaderingen zijn na vaststelling ook via de
site in te zien.
Ook dit schooljaar hebben weer veel hulpouders meegeholpen, evenals vorig schooljaar
hebben we de ouders via de mail benaderd. Gelukkig konden we op vele ouders rekenen bij
de ondersteuning van de diverse activiteiten.
Zoals ieder jaar is in december het Sinterklaasfeest uitgebreid gevierd. Alle kinderen
wachtten op het schoolplein op de Sint en zijn Pieten. De Sint ging vervolgens de klassen
rond.
Twee weken later werd het kalenderjaar sfeervol afgesloten met het Kerstfeest, dit jaar
kregen de leerlingen kerstontbijt en was er een avondwandeling met zelfgemaakte lampions
en als afsluiter muziek en een hapje en een drankje binnen voor de kinderen en hun
begeleiders.
Pasen is gevierd in een nieuw jasje, namelijk een lunch en ateliers. Mede dankzij de hulp van
ouders en OR leden was dit een zeer gezellige en geslaagde dag.
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Voor de 3e keer werden de Koningsspelen gehouden. Na de opening op het schoolplein met
het Koningslied en het Koningsontbijt waren er door de hele school spelletjes en werden we
getrakteerd op wat lekkers.
Tussen al deze activiteiten door zijn er ook veel ouders betrokken geweest bij de
themalessen, uitstapjes, zwemmen, verkeersexamen, sportdag en koken. Zonder uw hulp
waren deze activiteiten zeker niet gelukt. Hartelijk dank daarvoor.
De laatste activiteit voor de ouderraad is de schoolverlatersavond. Dit was ook even in een
ander jasje gestoken namelijk door het fantastische weer konden we het buiten doen. Het
werd zeer druk bezocht en iedereen vond het prettig buiten.
Ook kregen de schoolverlaters een ander afscheidskado mee naar huis wat zeer in de smaak
viel bij de leerlingen. Namelijk een beker met een klassenfoto erop.
Het schooljaar 2014-2015 was een lang maar gezellig schooljaar, met veel activiteiten. De
ouderraad kan uw hulp bij de organisatie goed gebruiken.
Wij hopen ook het schooljaar 2015-2016 een beroep op u te mogen doen!
In dit schooljaar is de samenstelling van de ouderraad als volgt:
Voorzitter:
Secretaris:
Overige leden:

Tamara Verrips - de Jongh
Eric Sinke
Esther Weterings
Geraldine Kroon
Lucy Noordhoek
Annika Willemse
Francis Hage
Sandra Nieuwenhuijsen
Karen van de Kooij
Carin Sleurink

Namens de ouderraad,
Tamara Verrips de Jongh,voorzitter.
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