JAARVERSLAG OUDERRRAAD 2016-2017

Samenstelling
In het schooljaar 2016-2017 bestond de ouderraad uit de volgende leden:
•
•
•
•

voorzitter: Gerdi den Hartog,
penningmeester: Suzanne van Lieshout,
secretaris: Elizabeth Bartels,
overige leden: Monique Bleijenberg, Ellen Dolstra, Wilma de Haas, Herma den
Hertog, Sylvia Leeuwestein, Shirley van der Steene en Patricia Tukker.
Namens de leerkrachten: Evelien van Barneveld en Jeannet Roll.

In het afgelopen schooljaar is de OR in totaal 8 x bij elkaar gekomen om te
vergaderen. Daarnaast vonden er per activiteitencommissie diverse kleinere
vergaderingen plaats. Op maandag 10 oktober 2016 was de jaarvergadering, ook dit
jaar in de vorm van een inloopspreekuur.

Activiteiten
In 2016-2017 werden er verschillende activiteiten georganiseerd door de OR. Dit
gebeurde in samenwerking met het team van leerkrachten van de Lingewaard, en bij
sommige activiteiten in samen met Wasko en Ska.

•

Schoolkamp groep 7

Bijna gelijk aan het begin van het nieuwe schooljaar, van woensdag 7 tot en met
vrijdag 9 september 2016, vond het traditionele schoolkamp van groep 7 plaats. Dit
jaar voor het eerst een dag korter dan voorgaande dagen, maar dat kon de pret niet
drukken. Bij kampeerboerderij de Roerdomp in Westelbeers gebeurde het allemaal.
Het weer was bijzonder tropisch waardoor de vele activiteiten buiten konden
plaatsvinden. Er werd gezwommen, gedanst, een speurtocht gelopen, broodjes
gebakken, nachtelijke avonturen beleefd en veel lol gemaakt. En uiteindelijk werd er
zelfs nog geslapen.

•

Schoolreis groep 3 t/m 6 en groep 8

Het schoolreisje dit jaar van de groepen 3,4,5,6 en 8 zorgde
van te voren al voor de nodige ophef. De bestemming,
Dolfinarium Harderwijk, was helaas net negatief belicht in de media waardoor de
sociale media overuren maakte. De schoolreis ging uiteindelijk gewoon door en de
leerlingen kregen dolfijnen te zien, en een ijsje.
Groep 8 ging ook op schoolreis, maar die gingen naar NEMO, het Science Centre in
Amsterdam met allerlei doe- en ontdekdingen op het gebied van technologie en
wetenschap. Na het voltooien van een foto opdracht rond de Dam kon een bezoek
aan Amsterdam zelf ook niet ontbreken.

•

Sinterklaasfeest

Half november werd de school door de OR aangekleed in Sinterklaassfeer.
In de week voor Sint, eind november, kwamen de Pieten al langs voor een bezoek
aan alle groepen op school, de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf.
Sint kwam op 5 december, samen met Pieten, schoolbreed langs op school. Op de
dag zelf was een doorlopend rooster van kracht. Na het binnenhalen van de Sint
kregen de groepen de gelegenheid om hun ingestudeerde liedjes en dansen voor de
Sint te tonen. De Pieten liepen door de school en deelden de kado’s uit aan de
verschillende groepen, samen met het nodige strooigoed.

•

Kerstdiner

De week na Sinterklaas werd door de OR de Sintversiering vervangen door de
Kerstversiering.
De Kerstviering zelf vond plaats woensdag 21 december. Tegelijk met, en ook na het
kerstdiner op school vond er een Kerstmarkt plaats. Elke groep had in de
voorgaande weken kunstwerken gemaakt die tijdens de Kerstmarkt verkocht werden.
Samen met een rommelmarkt, een loterij en een stand met eten en drinken werd zo
een respectabel bedrag binnengehaald voor de aankleding van het nieuwe leerplein
op school.
De maandag voor de Kerstmarkt was er onder bezielde leiding van de
kerstcommissie al een workshop kerststukjes maken georganiseerd. Deze
kerststukken werden tijdens de kerstmarkt verkocht.

In januari 2017 werd de Kerstversiering door de OR verwijderd
en weer opgeborgen tot het volgende gebruik.

•

Verkleedfeest

Het Verkleedfeest vierde dit jaar zijn tweede editie. Groep 1 t/m 4 vierde het op
vrijdagochtend 10 februari met een polonaise door de school. Groep 5 t/m 8 hadden
op donderdagavond 9 februari een reeks eigen optredens. De OR zorgde ook hier
voor drinken en iets te eten.

•

Pasen

De Paasviering was dit jaar in een nieuw jasje gestoken. De Paascommissie had een
compleet nieuw programma op de rit gezet. Naast een Paasontbijt was de morgen
ingeruimd om in groepen spelletjes en opdrachten te doen. Verspreid door het dorp
waren er verschillende opdrachten om uit te voeren. De OR verzorgde aankleding
van de school, de foto’s en het drinken onderweg.

•

Schoolfotograaf

Donderdag 1 juni 2017 kwam de schoolfotograaf langs voor weer een nieuwe foto
van de leerlingen. Het weer werkte gelukkig mee en de groepsfoto’s konden buiten
gemaakt worden. De OR zorgde ervoor dat er geen snotneuzen te zien waren en
hielp bij de begeleiding van de broertje/zusje foto’s.

•

Schoolreis kleuters

In juni 2017 vond de schoolreis van de kleuters plaats. Zoals ieder jaar gingen ze ook
dit keer naar dierenpark Blijdorp, inclusief een ritje in de trein en een ijsje. Alles
verliep volgens schema dit jaar. Het weer werkte mee en ook de dieren in het park
deden hun best. Het was een mooie dag en voor herhaling vatbaar.

•

Afscheid groep 8

Op donderdagavond 29 juni was de première van de afscheidsfilm van groep 8 in de
Lingehof. Na een ritje door het dorp in verschillende voertuigen kwamen de
eregasten op school aan. Na een enthousiast onthaal was er ruimte voor een foto en
werd er een hapje en drankje geserveerd.

Groep 8 voorzag het aanwezige publiek tijdens de film van live
optredens.
Na afloop van de vertoning was er een receptie/ afterparty in de
Lingehof waarbij de OR rondging met hapjes die verzorgd waren door de entourage
van groep 8.
Op school werd de film op donderdagochtend al vertoond aan de overige leerlingen.
Behalve aan groep 1. Vanwege het onderwerp van de film, die gebaseerd was op de
musical Monsterhit, is besloten groep 1 dit jaar buiten de filmvertoning te houden.

•

Eind goed al goed

De eind goed al goed week kende dit jaar ook een paar kleine wijzigingen.
Op dinsdag 4 juli lag een groot deel van de Lingewaard in de Tobbe te spartelen.
Woensdag 5 juli was er een editie van de Vossenjacht waarbij de OR voor de
benodigde drinkposten zorgde.
Donderdag 6 juli vond er een ruilbeurs plaats waarbij de kinderen op een
meegebracht kleedje spullen konden ruilen.

•

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 OBS de Lingewaard, onder het kopje
‘mijnalbum foto’s’, via een wachtwoord zodat de foto’s niet door iedereen bekeken
kunnen worden.

Ook voor het nieuwe schooljaar staan er weer diverse activiteiten op het programma.
Wij hopen de kinderen een leuk schooljaar te geven waarop ze met veel plezier
kunnen terug kijken. Wij bedanken alle ouders voor de geleverde hulp in het
afgelopen schooljaar en hopen weer een hoop ouders terug te zien bij de activiteiten
in het nieuwe schooljaar. Want zonder deze onmisbare hulp van ouders is het
organiseren van de bovengenoemde evenementen onmogelijk!

