Jaarverslag Ouderraad schooljaar 2013-2014
Samenstelling
In het schooljaar 2013-2014 bestond de ouderraad uit de volgende leden:
voorzitter: Mirjam van der Hek, secretaris: Marion Vogel en penningmeester: Rijna van
Meteren. Overige leden: Elvira den Boef, Cindy Flint, Rianne Hilhorst, André Struik, Wilma de
Haas, Sylvia Leeuwestein en Regina den Hartog namens de ouders. Namens de leerkrachten:
Jeannet Roll en Evelien van Barneveld en namens de directie Trudy Silvius. I.v.m. het
aftreden van Mirjam, Marion, Cindy en André zijn de nieuwe OR-leden Belinda de Bok en
Elisabeth bij de laatste vergadering reeds aanwezig geweest.
In het afgelopen schooljaar is de OR 7 keer bijeen geweest om te vergaderen. Daarnaast
vonden er per activiteitencommissie diverse overleggen plaats. Op maandag 7 oktober vond
de jaarvergadering in de vorm van een inloopspreekuur plaats.

Activiteiten
Ook dit schooljaar zijn er weer diverse activiteiten georganiseerd door de OR in
samenwerking met het team van leerkrachten, en bij sommige activiteiten ook i.s.m. Wasko
en Ska.
• Schoolreis groepen 3 t/m 6 en 8
Ook dit schooljaar zijn we weer gestart met de schoolreizen, nl. op donderdag 19 september.
De groepen 3 en 4 zijn naar Julianatoren geweest, wat ondanks de lange terugreis een groot
succes was. De kinderen hebben zich prima vermaakt in het park van Juul de muis. De
groepen 5 en 6 zijn naar de Efteling geweest, waar voor elk wat wils was en iedereen dan
ook een fantastische dag heeft gehad. Hier en daar met een natte broek naar huis, maar dat
mocht de pret niet bederven. Groep 8 bracht, traditiegetrouw, een bezoek aan Amsterdam
met voor iedereen die nieuwsgierig is een bezoek aan het grootste science center van
Nederland Nemo, met allerlei doe- en ontdekdingen op het gebied van technologie en
wetenschap. En een bezoekje aan de stad zelf kon daarbij natuurlijk niet ontbreken. Zo werd
het schooljaar weer mooi ingeluid met leuke schoolreizen voor alle groepen!
• Schoolkamp groep 7
Van 1 t/m 4 oktober vond het schoolkamp voor groep 7 plaats. Zij bezochten ook dit jaar
weer kampeerboerderij de Roerdomp in Westelbeers, een fantastische plek om een leuke
tijd met elkaar te beleven. Er werden dan ook leuke spellen gedaan, lekker gekookt en deze
keer gingen de kinderen zelfs op tijd naar bed. Met hier en daar in een vuile onderbroek naar
huis, was het weer een zeer geslaagd kamp. Mede dankzij de hulpouders die meewaren!
• Sinterklaasfeest
Op vrijdagavond 15 november werd de school alweer in Sinterklaassferen gebracht en werd
de hele school door de OR-leden versierd.
Op donderdag 5 december is het Sinterklaasfeest schoolbreed, dus i.s.m. Wasko en Ska
georganiseerd. Vanwege het grote succes van vorig jaar, was ook dit jaar Sint met zijn pieten
weer uitgenodigd. Sint kwam weer aan op het schoolplein achter de school en daarna was er
gedurende de dag voor iedere groep een moment om bij Sint langs te komen in het

speellokaal. Mede dankzij de Sint en de pieten was de dag ook dit jaar weer een groot succes
en hebben alle kinderen, groot en klein, jong en oud, genoten. En dit jaar werden niet alleen
de kinderen van de groepen 1 t/m 4 verrast met een leuk cadeautje, maar kregen alle
kinderen cadeaus voor hun groep.Naast basketballen, voetballen, springtouwen, stelten en
andere buitenspeelmateriaal zaten er ook spellen in de zak en voor de kleuters zelfs een
step. Wat werden de kinderen verwend dit jaar en wat waren ze er blij mee. Er werd veel
gebruik gemaakt daarna van al dit speelgoed op de schoolpleinen!
Al eerder hadden de pieten een bezoek aan alle groepen incl. de peuterspeelzaal en het
kinderdagverblijf gebracht. Op vrijdag 29 november bezochten de pieten alle groepen,
dansten met de kinderen en verrasten hen met een speculaaspop. Met de jongste kinderen
werd aan het einde van de ochtend meegedaan met de pietenspelletjes.
• Kerstdiner
Op vrijdagavond 6 december werd de Sintversiering weer opgeruimd en werd de school
door de OR-leden in kerstsfeer gebracht met een prachtig versierde grote boom in de grote
hal en natuurlijk de schitterende verlichting aan de balustrade, wat zorgde voor een echte
kerstsfeer.
Op donderdag 19 december vond als vanouds het kerstdiner plaats. Ook de kinderen van het
kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal aten dit jaar mee en zaten gezellig met elkaar in het
speellokaal. De kinderen zagen er die avond weer prachtig uit en er waren weer de
heerlijkste dingen gemaakt door ouders en kinderen zelf. Het drinken werd verzorgd door de
OR. Ook de Kerstman kon zich die avond toch nog even vrij maken om een bezoekje aan
onze school te brengen, dus dat maakte de feestvreugde helemaal compleet. Met al die
glimmende gezichtjes door de hele school in gedachten, was het weer een avond om op
terug te kijken.
De eerste klus in het nieuwe jaar was het opruimen van de kerstversiering, dat direct op
maandag 6 januari plaatsvond.
• Allaaffeest
Op donderdagochtend27 februari werd de school in carnavalssferen gebracht door de ORleden om ‘s avonds carnaval te kunnen vieren. ’s Middags liepen de kleuters door de school
te hossen en ’s avonds vond het feest voor de groepen 3 t/m 8 plaats in het speellokaal en
de grote hal plaats. De kinderen waren prachtig verkleed en er werd flink gedanst, gehost en
polonaise gelopen. Hierdoor waren de kinderen ook zeer dorstig en konden de OR-leden de
vraag naar aanmaak bijna niet aangelopen krijgen. Ook moest door al dat zweten de
zouttoevoer weer op orde gebracht worden en werd er dan ook gretig gesmuld van de tucs
en pepsils. Mede dankzij onze nieuwe DJ, Berry van Hoogeveen, was het echt carnaval dit
jaar op de Lingewaard!
• Pasen
Op donderdag 17 april werd op de Lingewaard Pasen gevierd. ’s Ochtend werd door de hele
school gestart met een paasontbijt met een heerlijk paasbroodje en drinken namens de OR
en, met allemaal zelf meegebracht lekkers. Na hiervan heerlijk te hebben gesmuld, konden
er daarna per groep eieren, dit jaar echte chocolade eitjes, gezocht worden in de grote

speeltuin. De gevonden eitjes mochten mee naar school genomen worden om daar te
worden opgegeten. De invulling van de rest van de dag werd door de leerkrachten zelf
verzorgd. De een maakte een mooie houten paashaas, de ander ging spelletjes doen en weer
een andere groep ging film kijken. Zo was er voor ieder wat wils.
• Schoolreis kleuters
Op dinsdag 17 juni vond de schoolreis voor de kleuters plaats, en zoals ieder jaar, gingen zij
ook dit jaar weer naar dierenpark Blijdorp. Voor een aantal kleuters was het de eerste keer,
dus best spannend om zo zonder papa en mama weg te gaan. Maar het is weer een heerlijke
dag geweest met prachtig weer, dus van het ijsje werd enorm genoten.
• Afscheid groep 8
Op woensdag 9 juli werd de school weer omgetoverd in een bioscoop, door leerkrachten,
ouders en OR-leden. Groep 8 had dit jaar voor de 2e keer, als afscheid van hun lagere
schooltijd nl. zelf een film gemaakt i.p.v. dat ze een musical zouden doen. Er werd daarom
een podium gebouwd met een enorm filmdoek erop en een tribune afgeschermd met
donkere gordijnen, waardoor er een echte filmzaal in de school ontstond. Het geheel werd
versierd met grote filmposters en aangekleed met diverse filmattributen. Om het geheel af
te maken, was er door de OR een popcornmachine geregeld.
Op donderdagochtend 10 juli werd de film getoond aan de andere groepen van de school,
wat een groot succes was. De popcornlucht was inmiddels al aardig door de school
getrokken en na afloop van de getoonde film, kregen alle kinderen van de OR een zakje
verse popcorn. ’s Avonds was het moment voor de groep 8-ers zelf die over de rode loper als
echte filmsterren gekleed de school ofwel de bioscoop onder luid gejoel en geklap
binnentraden. Toen vond de officiële première van de zelfgemaakte film plaats. De OR
vervulde die avond onder toeziend oog van een zeer ervaren horecamedewerkster, weer de
functie van cateringmedewerker en zorgde ervoor dat iedereen van een drankje werd
voorzien. Tijdens de film werden ook foto’s gemaakt door de OR, die samen met de
gemaakte film van groep 8 door de OR op DVD’s zijn gezet en gekopieerd, voor de ouders die
deze als aandenken wilden hebben.
Op vrijdagochtend 11 juli werd de film nog vertoond voor overige belangstellenden en ook
hierbij zorgde de OR weer voor de drankjes en ook werd er nog wat popcorn uitgedeeld. Het
waren zeer geslaagde dagen en een mooi afscheid voor groep 8.
• Eind goed al goed
In de laatste week van het schooljaar vond het traditionele pannenkoeken eten weer plaats.
Dit jaar werd de pannenkoekenmix verzorgd door de OR en door de leerkrachten verstrekt
aan de ouders die pannenkoeken wilden bakken, waarvan op woensdag 16 juli weer door
alle kinderen heerlijk werd gesmuld. Ook was er door de OR voor drinken die dag gezorgd.
Veel leerkrachten vierden die ochtend ook hun verjaardag, wat zorgde voor een extra
feestelijk tintje die ochtend.
Op donderdag 17 juli vond de jaarlijkse vossenjacht plaats. Het was prachtig weer. Er waren
heel veel ouders die kwamen helpen. Er waren 4 drinkposten, waar naast wat drinken ook
een lekker stukje appel of ontbijtkoek genomen kon worden. Er waren enthousiaste ouders
en groep 8-ers heel leuk verkleed. En als klap op de vuurpijl was er door de OR een echte

ijskar geregeld, waarbij iedereen bij terugkomst een ijsje kon halen. Het was een prachtige
dag en een mooi einde van het afgelopen schooljaar!
• Foto’s
Van al deze georganiseerde activiteiten worden door de OR ook foto’s gemaakt die te zien
en te bestellen zijn op de website van de Lingewaard, onder het kopje mijnalbum foto’s (via
een wachtwoord, zodat de foto’s niet zomaar door iedereen bekeken kunnen worden!).
• Groepskrant
In het afgelopen schooljaar is de groepskrant in de plaats gekomen van de schoolkrant.
Iedere groep heeft, onder begeleiding van een OR-lid of andere hulpouder, 4 x een eigen
groepskrant gemaakt. Wat was het enorm leuk om de kinderen zelf aan de slag te zien als
redactielid, schrijver, redacteur, striptekenaar, moppenverteller, puzzelbedenker enz. en wat
was het leerzaam voor ons allemaal.
Ook voor het nieuwe schooljaar hebben wij weer allerlei activiteiten op het programma staan
en wij hopen daarmee de kinderen weer een leuk schooljaar te geven waarop ze weer met
veel plezier terug kunnen kijken! Wij bedanken alle ouders voor hun hulp in het afgelopen
schooljaar en hopen weer een hoop ouders terug te mogen zien bij de diverse activiteiten,
want zonder hulp van ouders kunnen er niet zoveel leuke activiteiten georganiseerd
worden!!!

