JAARVERSLAG OUDERRRAAD 2014-2015

Samenstelling
In het schooljaar 2015-2016 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, Esther Meijers, Shirley van der Steene, Patricia
Tukker. Namens de leerkrachten: Evelien van Barneveld en Jeannet Roll.

.
In het afgelopen schooljaar is de OR 8 x bij elkaar gekomen om te vergaderen.
Daarnaast vonden er per activiteitencommissie diverse kleinere vergaderingen
plaats. Maandag 12 oktober 2015 vond de jaarvergadering plaats, ook dit jaar in de
vorm van een inloopspreekuur.

Activiteiten
In 2015-2016 vonden er verschillende activiteiten plaats onder organisatie van de OR
in samenwerking met het team van leerkrachten, en bij sommige activiteiten in
samenwerking met Wasko en Ska.



Schoolkamp groep 7

Bijna gelijk aan het begin van het nieuwe schooljaar, van 8 t/m 11 september 2015,
vond het schoolkamp van groep 7 plaats. Ook dit jaar weer bij kampeerboerderij de
Roerdomp in Westelbeers. Het weer was ook nu weer bijzonder aangenaam
waardoor de vele activiteiten buiten konden plaatsvinden. Er werd gespeeld, een
speurtocht gelopen, gevoetbald, maaltijden in elkaar gedraaid en veel lol beleefd.



Schoolreis groep 3 t/m 6 en groep 8

Donderdag 24 september 2015 vond de schoolreis van groep 3 t/m 6 naar de
Efteling plaats. Voor het eerst werd de opstapplaats gewijzigd. In plaats van voor de

school op te stappen werden de kinderen door de bussen
opgehaald vanaf Plein 983. Dit gaf meer ruimte bij het
instappen en betere uitzwaaimogelijkheden.
Groep 8 ging ook op schoolreis, maar die gingen naar NEMO, het grootste science
center van Nederland, in Amsterdam met allerlei doe- en ontdekdingen op het gebied
van technologie en wetenschap. Natuurlijk kon een bezoek aan Amsterdam zelf dan
ook niet ontbreken.



Sinterklaasfeest

Vrijdag 13 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 3 december, samen met Pieten, schoolbreed langs op school. Na alle
ophef in het land over de kleur van zijn Pieten was dat niet vanzelfsprekend. In het
speellokaal op school 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

Maandag 7 december 2015 werd door de OR de Sintversiering vervangen door de
Kerstversiering. Onder bezielde leiding van de OR werden de kerstbomen in de
meest uiteenlopende kleuren getooid.
De Kerstviering zelf vond plaats op donderdag 18 december, van 17.30 tot 18.30 uur.
De peuters vierden dit jaar de kerst met een eigen kerstontbijt, verdeeld over drie
ochtenden. Wasko nam het initiatief in eigen handen. Elke Lingewaard groep had
een intekenlijst voor zelfgemaakte gerechtjes en vanuit de lokalen kwamen de meest
lekkere geuren drijven. De kinderen zagen er allemaal mooi uit en de klaslokalen
waren betoverend. De OR zorgde voor drinken en foto’s en wist ook de Kerstman
nog te strikken voor een bezoekje.
Op maandag 4 januari 2016 werd de Kerstversiering door de OR verwijderd en weer
opgeborgen tot het volgende gebruik.



Verkleedfeest, oftewel het nieuwe Alaaffeest

Het oude vertrouwde Alaaffeest werd dit jaar vervangen door een Verkleedfeest. De
laatste jaren liep de animo voor het feest terug waardoor er voor een geheel nieuwe

aanpak werd gekozen. Groep 1 t/m 4 vierde het op
vrijdagochtend 5 februari met een modeshow en een polonaise
door de school. Groep 5 t/m 8 hadden op donderdagavond 4
februari een reeks eigen optredens in het speellokaal. De OR
zorgde ook hier voor drinken en iets te eten.



Pasen

De Paasviering was dit jaar op donderdag 24 maart weer in de vorm van een
paasontbijt, via de taakspelgroepjes. Het paaseieren zoeken gebeurde na het ontbijt.
Vanwege het slechte weer werd besloten om de eitjes niet in de speeltuin maar in
school te verstoppen. Een paashaas hielp met verstoppen en zoeken naar de eieren.
De gevonden eieren mochten door de kinderen meegenomen worden naar de klas.
De OR verzorgde aankleding van de school, de (verstopte) chocolade eitjes, de
foto’s en het drinken in de klas.



Koningsdag

Ter ere van de verjaardag van de koning deelde de OR ijsjes uit tijdens de
koningsspelen op vrijdag 22 april.



Schoolfotograaf

Donderdag 7 juni kwam de schoolfotograaf langs met een leuke achtergrond. Alles
verliep dit jaar voorspoedig. De OR zorgde ervoor dat er geen snotneuzen te zien
waren en hielp bij de begeleiding van de broertje/zusje foto’s.



Schoolreis kleuters

Op donderdag 14 juni 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. 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

Het afscheid van groep 8 vond plaats op donderdagavond 30 juni. Dat was het
moment van de première van de film van groep 8. Deze was geheel geschreven,
geregisseerd en uitgevoerd door de leerlingen van groep 8 zelf, met hulp van juf

Helga. De Lingehof was door de OR omgetoverd tot bioscoop.
De leerlingen die allen verkleed waren als een echte ster,
werden opgehaald met verschillende limousines, onder gejuich
en geklap binnengehaald over de rode loper en voorzien van
een glaasje (nep)bubbels. Ouders en familie stonden te wachten op de eregasten bij
de ingang van de Lingehof.
In de pauze van de film verzorgde de OR het drinken voor de eregasten, samen met
een Vietnamese loempia. Familie en genodigden konden bij de bar van de Lingehof
terecht. Daar stonden ook de hapjes die door de ouders en leerlingen zelf waren
gemaakt.
Aan het einde van de film werden de eregasten nog toegezongen door de ouders, en
door de leerkrachten getrakteerd op een zelfgemaakt filmpje.
De andere vertoningen van de film vonden eveneens plaats in de sporthal op
donderdagmorgen 30 juni en vrijdagmorgen 1 juli. Hierbij zorgde de OR ter verhoging
van de feestvreugde voor drinken en ijsjes.
De film is op DVD gebrand en gekopieerd zodat eenieder een de beschikking heeft
over een eigen exemplaar.



Eind goed al goed

Aan het einde van het schooljaar vond het pannenkoeken eten weer plaats. Op
woensdag 6 juli 2016 werden er weer stapels pannenkoeken aangeleverd op school,
gebakken door ouders. De pannenkoeken mixen waren geleverd door de OR. De OR
zorgde tevens voor het drinken.
De Vossenjacht is dit jaar achterwege gebleven in verband met een uit te voeren
kunstproject. De hele school werkte aan het project Krachtwolk, een gezamenlijk
kunstwerk waarbij per groep met een kleur gewerkt werd aan een kunstwolk. Wat wel
bleef was de komst van de ijskar!



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’. Voor het bekijken en bestellen is een wachtwoord vereist zodat
niet iedereen bij de foto’s kan komen.



Groepskrant

De groepskrant werd dit jaar digitaal voortgezet binnen de
verschillende groepen.

Ook voor het nieuwe schooljaar staan er weer diverse activiteiten op het programma.
De OR hoopt 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!

