JAARVERSLAG OUDERVERENIGING O.B.S. ’t
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Inleiding
Met dit verslag willen wij u als ouder/verzorger laten weten, wat de oudervereniging heeft
betekend voor uw kind(eren). Het afgelopen jaar zijn de gebruikelijke evenementen
mede mogelijk gemaakt door de organisatie van de oudervereniging, samen met vele
hulpouders en de inzet van het team.
Dankzij de gezamenlijke inspanning hebben de kinderen van O.B.S. ‘t Schrijverke kunnen
genieten van de “extraatjes” die buitengewoon belangrijk zijn naast het intensieve
lesprogramma. We zijn ook blij dat we ons steentje bij hebben kunnen dragen, zodat
de kinderen iedere dag weer met plezier naar school toe gaan.

Oudervereniging
De samenstelling van de oudervereniging is als volgt:
Voorzitter
Amber van Oudenaarden
Penningmeester
Derk de Graaf
Secretaris
Helen van Eechoud
Lid
Renate van der Meer
Lid
Gonca Arslan
Lid
Cigdem Unlu
Lid
Adinda de Priester
Lid
Pauline Haas
Lid
Saskia Landwehr

Afgetreden in schooljaar 2015 / 2016: Florance de Bruin, Doenja van der Klaauw, Helen van Eechoud
Er zijn dit schooljaar 3 actieve OV leden bijgekomen te weten:
Nick van der Vlies, Nelleke Don , Wendy Thomas (neemt secretariaat over van Helen van
Eechoud)
Namens het team zijn Coby van Doorn en Rina Nijenhuis aanwezig bij de vergaderingen van de
Oudervereniging.
De oudervereniging vergaderde het afgelopen schooljaar acht maal. Op 09-11-2015 werd de
jaarvergadering gehouden. De kascommissie heeft de financiële verslagen gecontroleerd en in orde
bevonden.

Schoolfonds
De oudervereniging voert namens de ouders het beheer over het schoolfonds en de schoolreis
gelden. Het geld voor het schoolfonds wordt bijeen gebracht door de ouders. De bijdrage bedroeg
dit jaar €25, -. Er wordt naar gestreefd om deze bijdrage zo laag mogelijk te houden. Het schoolfonds
is bestemd voor uitgaven, die in het belang van de school en de kinderen zijn. Door deze bijdrage
kan de oudervereniging leuke dingen ondernemen voor de kinderen. De items die ondernomen zijn
worden in dit verslag beschreven. In het financieel verslag vindt u de afrekening van dit jaar en de
begroting voor 2016/2017 vermeld.
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Kamp unit 7/8
Unit 7/8 ging op woensdag 2 september 2015 op de fiets (met een kleine omweg) naar het Samuel
Naardenhuis in Oostvoorne. Op donderdag 3 september stonden er allerlei leuke activiteiten op het
rooster (het weer werkte gelukkig ook mee) en werd er in de avond afgesloten met een disco. Na
een korte nacht werd er op vrijdag 4 september via een uitstapje in het historische centrum van
Brielle weer naar O.B.S. ’t Schrijverke terug gefietst. Waar kinderen en juffen even een weekend bij
konden slapezzzzzzzzzzzzzzzz……

Lipdub
Op 25 september 2015 vierden wij dat wij al 5 jaar in ons mooie, nieuwe gebouw leren, spelen en
werken. Tijdens dit lustrumfeest hebben wij met de hele school en een heleboel hulpouders een
lipdub opgenomen. Tijdens een feestelijke première avond kreeg iedereen de lipdub te zien. De rode
loper was hierbij uitgerold en de pers van Hellevoetsluis was aanwezig. Nadat iedereen de Lipdub
had gezien waren er hapjes en “champagne” voor iedereen.

Schoolfotograaf
Op vrijdag 6 november kwamen er twee fotografen op school. Zij maakten individuele foto’s, unit
foto’s en foto’s met broertjes en zusjes. De oudervereniging helpt mee op die dag dat de
schoolfotograaf komt. Denk daarbij aan het ophalen en het brengen van leerlingen en een extra
check of alle kleren en haren nog goed zitten.

Sint
De oudervereniging verzorgde de inkoop van de cadeautjes, het strooigoed, schmink en een
traktatie in de schoentjes van de kinderen. Het thema van het Sint feest was dit jaar: "muziek". Voor
Sint en piet is een bedankje geregeld.
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De week voor het Sint feest mochten de kinderen van de onderbouw ’s avonds hun schoen komen
zetten en opa Piet trad op. Op 4 december werd het Sintfeest op school gevierd, met een sjofel
komen Sint en de pieten aan. Ze zijn op zoek naar boerderij Piet. Alle kinderen van de onderbouw
waren het hele jaar lief geweest en hebben van Sint en Piet een cadeau gekregen. In de bovenbouw
hebben alle kinderen een surprise gemaakt voor elkaar.

Kerstfeest
Er werd een filmochtend gehouden en iedereen kreeg popcorn uit een echte popcornmachine. De
hele school rook daardoor heerlijk.
Donderdagavond 17 december 2015 was het kerstfeest. De kinderen zijn die middag vrij geweest. De
oudervereniging heeft samen met de ouders voor een heerlijke maaltijd gezorgd. Heel veel lekkers
werd er door de kinderen meegenomen van huis. De oudervereniging vulde het buffet aan en
zorgde ervoor dat het eten warm bleef in speciale bakken. Er was weer genoeg voor iedereen. Alle
units hebben cadeau’s uit mogen zoeken ter waarde van €100, -.

Valentijnsdisco
Vrijdag 12 februari 2016 werd er een disco georganiseerd. De Oudervereniging heeft samen met de
kinderen de school versierd. Er werd gezorgd voor passende versnaperingen en er was de
mogelijkheid om geheel in stijl op de foto te gaan met je Valentijn. De kinderen hebben heerlijk
gedanst, sommige met hun Valentijn. De kinderen van de onderbouw hebben de disco onder
schooltijd gehouden en de bovenbouw in de avond.. Bij de Valentijnsboom kon je een boodschap
schrijven aan jouw Valentijn. Aan het eind van de avond was de boom volgehangen met lieve
teksten.
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Paasfeest
Woensdag 23 maart 2016 was het paasontbijt. Na het ontbijt hebben de kinderen even buiten
gespeeld. In de units stonden allerlei paascrea ’s klaar en kwam de paashaas ook nog even langs.

Schoolreis
Op 7 april 2016 zijn we met groep 1 t/m 6 naar Monkey Town in Spijkenisse geweest. Daar hebben
we geklommen, gesprongen, geklauterd, gegleden en heel veel plezier gemaakt! De kinderen
vonden het weer een geslaagde schoolreis en kwamen moe weer terug op school.

Koningsspelen
De Koningsspelen werden gehouden op 22 april. Onder het luidkeels meezingen van het
Nederlandse volkslied werd de vlag gehesen waarbij de spelen werden geopend. Een aantal
kinderen dansten de HUPSAKEE voor, zodat iedereen zich even kon opwarmen. Dit was helaas wel
nodig met het frisse weer. Daarna kon er gesport worden: het ochtend programma voor onderbouw
bestond uit diverse sport en spel activiteiten op het schoolplein. De bovenbouw bracht de ochtend
spelend door op de voetbalvelden van voetbal vereniging Hellevoetsluis, waarbij diverse activiteiten
werden aangeboden. Ook de lunch werd op de voetbal vereniging Hellevoetsluis aangeboden
waarbij Farm Frites de patat sponsorde. Na de lunch werd er gewisseld van activiteiten tussen de
onderbouw en bovenbouw. Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers is deze dag ook weer een
geslaagde dag geworden.

Juffendag
Op 11 mei 2016 werd de juffendag gevierd. De Oudervereniging had voor alle kinderen wat eten en
drinken geregeld. In iedere unit vierden de juffen de dag op eigen wijze. De juffen zijn die dag flink
verwend door de kinderen met cadeau ’s.
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Avond 4-daagse
Dit jaar liepen er ruim 100 kinderen van onze school mee met de avondvierdaagse. Het weer was
iedere avond prima en de sfeer goed. Met de ondersteuning (in de vorm van een hapje en een
drankje) en aanmoediging van de Oudervereniging en leerkrachten wisten alle kinderen hun
medaille binnen te halen. Hierbij willen we alle kinderen feliciteren met hun mooie prestatie en alle
begeleiders en de Oudervereniging bedanken voor hun inzet. Daarnaast bedanken we Fietsplus van
Oudenaarden uit Brielle voor de sponsoring en vervoer van onze “drinkpost” en MARTINICVERHUUR voor de stroom.

Open podium
Wat was het warm 22 juni 2016!! En wat is er een talent aanwezig op school! Uit iedere unit was er
wel een optreden en de oudervereniging voerde zelfs een achtbaan-act op.

Afscheid groep 8
Op maandag 4 juli hield groep 8 de afscheid musical en de dag erna zijn zij gaan zwemmen in Port
Zelande. Ook zijn zij nog naar Ooltgensplaat geweest, naar het fort prins Frederik om daar bij het
kampvuur enge spookverhalen aan elkaar te vertellen en te slapen. Na een korte nacht verzorgde
de oudervereniging een ontbijtje op school en toen was het toch echt tijd om te vertrekken. Groep 7
stond al klaar om de plek in te nemen en heeft groep 8 met behulp van waterpistolen weg gespoten,
terwijl alle andere kinderen hen uitzwaaiden.
Met vriendelijke groet,
De Oudervereniging O.B.S. ‘t Schrijverke
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