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Aan het einde van het schooljaar hebben we af-
scheid genomen van Robin. Twee nieuwe leden 

zijn aangesloten, Mariska en Britt.  

Mariska zal in het nieuwe schooljaar de  

secretarisrol van Sandra gaan overnemen. We  

starten het nieuwe schooljaar met 11  

ORleden. 

Eveline, Floor (Voorzitter), Jimmie, Mandy,  

Maureen, Miranda, Robin, Sabien, Sandra 

(secretaris) en Stefan (penningmeester) 

OUDERRAADLEDEN 2018-2019 



 

 

Wat hebben we 

nu eigenlijk  

allemaal  

gedaan?  



 

 

Samen met de leerkrachten en vele blije 
kindjes een fantastisch sinterklaasfeest ge-
vierd. Alle gangen waren feestelijk versierd, 
de schoen mocht gezet worden. Er was een 
heuse pakjeskamer voor alle cadeautjes en 

zakken vol strooigoed. Deze dag was  

compleet met een bezoek van de Sint en zijn  

Pieten in een oldtimer. 

Sinterklaas 



Kerst 
 

Tijdens de jaarlijkse kerstviering is er gekozen voor 

een combinatie van een kerstdiner en kerstmarkt 

voor alle leerlingen. De voorbereidingen brachten 

veel werk met zich mee voor de kerstwerkgroep. 

We kijken terug op een sfeervolle en smakelijke 

avond. De ouders hebben fantastische kerstdiners 

verzorgd. Op de kerstmarkt waren diverse winterse 

versnaperingen te verkrijgen.  

Alles onder het genot van kerstmuziek, honderden  

kerstlampjes en warme vuurtjes.  



Paasontbijt 
 

Op de Julianalaan hebben dit jaar de kindjes 
voor elkaar een ontbijtje gemaakt in prachtige 
versierde ontbijtdozen. Super leuk om te doen 
en om te krijgen. Op de Bernhardlaan konden 
ze lekker aanschuiven aan het ontbijt. Groep 8 

kreeg een lekkere lunch in verband met het 
maken van de CITO. Op de Julianalaan werd 

traditiegetrouw weer naar paaseieren gezocht 



Avondvierdaagse 

 

Ook dit jaar heeft de OR de inschrijving voor 

de avondvierdaagse in Schaarbergen  

geregeld. 138 kinderen liepen dit jaar mee en 

hebben hun welverdiende medailles   

ontvangen. 

 



MidZomerFeest 



 

Tijdens het midzomerfeest waanden wij ons 

in een prachtige onderwaterwereld.  

Creatieve versieringen werden gemaakt door  

leerlingen en de werkgroep van de OR. 

Er waren live optredens van de kinderen,  

onderwaterwereld hapjes & drankjes en veel 

activiteiten, geheel in thema. 

Wij bedanken alle hulpouders en oud-

leerlingen voor hun werkzaamheden vooraf-

gaand en tijdens het feest. 

Wij kijken terug op een super leuk midzomer-

feest! 



 

Wat hebben we verder allemaal gedaan? 

• We werden een stichting! 

 

 

• Wij verkochten 

weer heel wat rode boomhut T-shirts 

voor de herkenbaarheid van de kin-

deren tijdens activiteiten zoals het 

schoolreisje. 

• Waar nodig gaven wij advies en ideeën. 

• Wij communiceerden naar ouders over de  

 verschillende activiteiten die plaatsvonden. 

• Ook zorgden we voor de coördinatie bij de nieuwe 

schoolfotograaf. 

• Wij inden de ouderbijdragen & (namens school) 

de schoolreis/schoolkamp bijdragen. 

• Vanuit de ouderbijdrage kon de aanschaf van 

nieuwe bibliotheekboeken worden bekostigd 



Financiën  
 
Voor het mogelijk maken van alle bovenstaande activiteiten 
en initiatieven, zijn wij afhankelijk van de ouderbijdrage. De 
ouderbijdrage was afgelopen jaar € 30,- per kind. Doordat 
iets meer dan driekwart van alle ouders deze bijdrage heeft 
betaald, konden wij ook dit jaar alle activiteiten organiseren 
en bovendien bibliotheekboeken voor de school aan-
schaffen. 
 
Namens de school werd de bijdrage voor het schoolreisje 
(groep 1 t/m 7) en het schoolkamp (groep 8) geïnd. Hiervan 
kon de school deze activiteiten organiseren. 

De ouderraad heeft geen winstoogmerk. Derhalve zal een 
groot deel van het positieve resultaat dit jaar worden gedo-
neerd aan het project ter vernieuwing van de schoolpleinen. 
 
De kascommissie heeft het financieel jaaroverzicht gecontro-
leerd en op 25 oktober 2019 voorgesteld de penningmeester 
décharge te verlenen. 
 
De begroting voor schooljaar 2019-2020 is op 2 september 
2019 door de OR vastgesteld. 
 
 
Bijlagen: 
Financieel jaarverslag schooljaar 2018/2019 
Begroting schooljaar 2019/2020 


