JAARVERSLAG OUDERVERENIGING O.B.S. ’T SCHRIJVERKE
Schooljaar 2019/2020

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, met de hulp van vele hulpouders en de inzet van het
team.
Dankzij de gezamenlijke inspanning hebben de kinderen van ‘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.
Helaas is dit schooljaar wel iets anders verlopen dan de voorgaande jaren vanwege corona. We
hebben geprobeerd zoveel als mogelijk nog te doen, wat binnen de richtlijnen van het RIVM lag.
Oudervereniging
De samenstelling van de oudervereniging is als volgt:
Voorzitster
Amber van Oudenaarden
Penningmeester
Nick
Secretaris
Wendy Thomas
Lid
Adinda de Priester
Lid
Claudia Walbroek
Lid
Saskia Landwehr
Lid
Mandy Baljon
Lid
Wendy ’t Mannetje
Lid
Brenda de Blok
Lid
Birgit Cornet
Lid
Vivianne Valiente-Maas
Lid
Karin de Sousa
Er zijn dit schooljaar 2 actieve OV leden bijgekomen, te weten: Esther Seip en Kadri Hafizallari.
Namens het team zijn Jessica en Richard bij de oudervereniging vergaderingen aanwezig. Vanwege
corona-maatregelen zijn er een aantal vergaderingen geannuleerd. De oudervereniging vergaderde
het afgelopen schooljaar vijfmaal, waarvan 1 online met bestuur en Linda de Wit. Op 5 november
2019 werd de jaarvergadering gehouden. De kascommissie heeft de financiële verslagen
gecontroleerd en in orde bevonden. De Kascontrolecommissie bestond dit jaar uit M. Hijman en P.
Jonker.
In verband met de huidige Corona maatregelen zal er dit jaar geen openbare vergadering van de
Oudervereniging zijn. Op dinsdag 13 oktober heeft de jaarlijkse kascontrole van de Oudervereniging
over het schooljaar 2019 - 2020 plaatsgevonden. De kascontrole zal net als alle andere jaren worden
gepubliceerd op de website van onze school. Als u eventuele vragen heeft naar aanleiding van deze
kascontrole kunt u per mail (ovschrijverke1@gmail.com) contact opnemen met de penningmeester
van de oudervereniging.
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Schoolfonds
De oudervereniging voert namens de ouders het beheer over het schoolfonds en de schoolreis
gelden. Het geld voor het schoolfonds wordt bijeengebracht door de ouders. De bijdrage bedroeg dit
jaar €25, - per kind. 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 voor de kinderen organiseren. De georganiseerde
activiteiten worden in dit verslag beschreven. In het financieel verslag vindt u de afrekening van dit
jaar en de begroting voor 2020/2021 vermeld.
Schoolfotograaf
Op 3 september kwamen er twee fotografen op school. Zij maakten individuele foto’s, unit foto’s en
foto’s met broertjes en zusjes. De oudervereniging hielp mee op die dag. Zij zorgden o.a. voor het
ophalen en het brengen van leerlingen. Ook zorgden zij voor de verdeling van de foto’s in de units.
Schoolreis
Op 20 september 2019 zijn we met de onderbouw naar Mini Mundi geweest en de bovenbouw naar
Duinrell. De oudervereniging verzorgde een pauzehapje en drinken en ook voor de lunch werd
gezorgd. We kunnen terugkijken op een geslaagde gezellige dag voor iedereen.
Kamp unit 7/8
Unit 7/8 ging van 1 t/m 4 oktober 2019 op kamp.
Na een fietstocht kwamen de kinderen aan in Renesse. De kampdagen zijn gevuld met een bezoek
aan het schoolmuseum, sporten, bunkerbezoek en Outdoor Grevelingen. Ook was er een bonte
avond, die gezellig werd afgesloten met een disco. Op dag 4 was het alweer tijd om terug te fietsen.
Unit 7/8 werd feestelijk binnen gehaald door de andere groepen en ouders toen ze weer op school
arriveerden. Ook de bezoekjes van diverse leraren tijdens het kamp vonden de kinderen erg leuk!
Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek (2 t/m 10 okt) was dit jaar ‘vervoer’. Dit schooljaar konden alle
kinderen voor Kinderboekenweek een boek inleveren in ruilen met een ander boek. Hier werd
redelijk goed gebruik van gemaakt.
Sint
De oudervereniging verzorgde ook dit jaar weer de inkoop van de cadeautjes, het strooigoed, regelen
van Sint en zijn Pieten, het thema, de versieringen, schminken en een traktatie in de schoentjes van
de kinderen. Dit mede met hulp van de leerkrachten en hulpouders.
Dit jaar mocht groep 7/8 weer een sollicitatiebrief schrijven om mee te mogen helpen met
pietengym. De leerlingen hebben hier erg hun best op gedaan en een aantal leerlingen zijn
uitgekozen om de echte pieten te ondersteunen bij de gymlessen, zowel bij de kleuters als bij de
andere groepen. De onderbouw kreeg ook een Pietendiploma mee naar huis.
Het thema van het Sintfeest had dit jaar met kunst/schilderen/klussen te maken. De Sint wilde zijn
kamer opvrolijken en de kinderen hebben daar erg hard aan meegewerkt door mooie schilderen te
maken (onderbouw) en behangmotiefjes te bedenken (bovenbouw).
Op 5 december was het Sintfeest. Het werd een gezellige ochtend, waarbij Sint iedere klas een
bezoekje bracht. De onderbouw kreeg een mooi cadeautje en in de bovenbouw hadden de kinderen
de mooiste surprises voor elkaar gemaakt.
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Kerstfeest
Er is dit jaar weer gekozen voor het maken van kerststukjes. De OV zorgde voor de spullen, waardoor
iedereen met een mooi kersstukje naar huis ging. Dit was een groot succes.
Donderdagavond 19 december 2019 was het kerstdiner. De kinderen hadden die dag continurooster.
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 en
natuurlijk kwam de kerstman langs!
Vrijdagochtend was er nog een filmochtend in de units, waarna iedereen kon gaan genieten van 2
weken kerstvakantie.
Corona
Vanaf maandag 16 maart is de school gesloten geweest vanwege corona. Hierdoor konden het
Lentefeest, de Koningsspelen en ook de Avondvierdaagse helaas niet plaatsvinden.
Voor het afscheid van groep 8 hebben de juffen een alternatief afscheid bedacht. De liedjes van de
musical zijn opgenomen en de laatste dag hebben de leerlingen samen een picknick gehad, waardoor
de leerlingen toch nog een beetje afscheid konden nemen van hun bassischooltijd.
Met vriendelijke groet,
De Oudervereniging O.B.S. ‘t Schrijverke
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