Jaarverslag ouderraad 2015-2016
Het schooljaar 2015-2016 heeft de ouderraad samen met het team veel activiteiten en
acties georganiseerd. Hierbij geholpen door een heleboel andere hulpouders, waarvoor onze
hartelijke dank.
Hieronder volgt een overzicht van het afgelopen schooljaar:
Sportdag september 2015:
Dit is een activiteit van het hele cluster de Weide, mooie dag die goed georganiseerd wordt
door Dick.
Bijdrage van de O.R. is het doen van boodschappen en evt. ‘bemannen’ drinkpost
Suggesties ter verbetering:
 wisselteken (luchthoorn) voor de verschillende onderdelen
 Kinderen van groep 3 en 4 van alle scholen of van het Kienholt & het Rastholt
gemengd indelen
 Gras was te lang, contract met gemeente vooraf
 Pauzemomenten zijn onduidelijk, meer pauzekaarten tijdens sportdag en niet
vergeten om voldoende ouders te regelen voor drinkposten. Dit moet nl al voor
zomervakantie georganiseerd worden, gezien de vroege planning in het schooljaar.
Sint 4 december 2015:
Het was een geslaagd feest, met leuke aankomst op de scooters . School was mooi versierd.
Aandachtspunten:
 Cadeautjes bij andere aanbieder bestellen. Sommige verpakkingen waren
beschadigd. Dit heeft Marianne en Esther een hoop extra werk opgeleverd.
Kerstgala 17 december 2015:
Het kerstgala was en super gezellige avond waarbij de kinderen, die dat leuk vonden, de
kans hadden om liedje te zingen of op andere manier op te treden.
Ouders werden ontvangen in het lokaal van groep 1,2,3 en hadden daar de gelegenheid om
bij te praten en om hun kind te zien via videoverbinding(zonder geluid)
Kijkavond tijdens groot project:
Goede opbrengst ongeveer €600,Kijkavond is het visitekaartje van de school. Het is een gelegenheid voor aankomende
ouders om op school te kijken. Men was enthousiast er waren veel activiteiten
georganiseerd samen met de peuterspeelzaal.
Opmerkingen ter verbetering:
 Knutsels weer in de klas en volgend jaar keuze maken tussen verkopen of meegeven.
 Communicatie over de avond zelf; wat is er allemaal te doen en wat zijn de prijzen,
e.d. via flip-over zichtbaar bij binnenkomst vertonen
 Verloting was voor de eerste keer in deze vorm wat rommelig. We hebben
afgesproken dat Erica volgend schooljaar verloting organiseert.

 Ontvangsttafel met verkoop bonnen moet binnen. En discussie over waardebonnen
of geld voorkomen, keus maken voor 1 van beide.
Ter bespreking: Wat wordt het beleid tav acties?
Gaan we de kijkavond gebruiken om geld te genereren voor O.R/ school, ipv acties te
organiseren?
Ideeën die genoemd zijn voor acties (tijdens overleg met Olga) Dopper drinkfles, big
shopper verkopen en dergelijke acties eventueel Bijeen-breed regelen.
Paastraktatie:
Traktatie was goed gebracht. Roos kwam als paashaas, dit was enorm leuk voor de kinderen.
Sponsorloop:
Goed initiatief, mooi dat we gebruik kunnen maken van de cooperbaan in het
Steenbergerpark.
Sponsorloop was te snel na de unicefloop, waardoor de opbrengst beperkt was.
Opbrengst: Bert?
Ter bespreking: Is het een mogelijkheid om deze loop in te plannen in het nieuwe schooljaar
in September 2017. Brief en sponsorlijsten kunnen we dan voor de vakantie meegeven.
A4daagse 2016:
We organiseerden dit jaar de avond 4 daagse voor de 2e keer samen met het Kienholt, dit is
goed verlopen en blijf wat ons betreft voor herhaling vatbaar.
Ter verbetering: Groepjes van de 5 km lopen heel versnipperd, school is niet één groep.
Plan voor 2017: Brieven vernieuwen. Info was m.n voor nieuwe ouders onduidelijk.
Bij 10 km is er onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid van ouders voor hun eigen kind.
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