JAARVERSLAG OUDERRRAAD 2014-2015

Samenstelling
In het schooljaar 2014-2015 bestond de ouderraad uit de volgende leden:
 voorzitter: Belinda de Bok;
 penningmeester: Rijna van Meteren;
 secretaris: Elizabeth Bartels;
 overige leden: Elvira den Boef, Wilma de Haas, Regina den Hartog,
Rianne Hilhorst en Suzanne van Lieshout.
Namens de leerkrachten: Evelien van Barneveld en Jeannet Roll.
Namens de directie Trudy Sylvius.
In verband met het aftreden van Belinda de Bok, Elvira den Boef, Regina den Hartog,
Rianne Hilhorst en Rijna van Meteren zijn bij de laatste vergaderingen de nieuwe
OR-leden: Monique Blijenberg, Ellen Dolstra, Herma den Hartog, Esther Meijers,
Patricia Tukker en Shirley van der Steene reeds aanwezig geweest.
In het afgelopen schooljaar is de OR 7 keer bij elkaar gekomen om te vergaderen.
Daarnaast vonden er per activiteitencommissie diverse kleinere vergaderingen
plaats. Maandag 13 oktober 2014 vond de jaarvergadering plaats, ook dit jaar in de
vorm van een inloopspreekuur.
Activiteiten
In 2014-2015 zijn er verschillende activiteiten georganiseerd door de OR in
samenwerking met het team van leerkrachten en bij sommige activiteiten in
samenwerking met Wasko en Ska.
 Schoolreis groep 3 t/m 6 en groep 8
Dinsdag 16 september 2014 vond de schoolreis van groep 3 t/m 6 naar het Archeon
plaats. Voordat de poorten van het Archeon open gingen, stonden de kinderen al te
wachten op alles wat komen ging. In het park zelf was van alles te beleven, van het
laten zetten van steentijd tatoeages tot het maken van bijenwas kaarsen en fibula’s
of het bijwonen van een dienst in de tempel. Als hoogtepunt was er nog een heus
gladiatoren gevecht in de arena.
Groep 8 ging ook op schoolreis, maar die gingen naar NEMO in Amsterdam, het
grootste science center van Nederland, met allerlei doe- en ontdekdingen op het
gebied van technologie en wetenschap. Natuurlijk kon een bezoek aan Amsterdam
zelf dan ook niet ontbreken.

 Schoolkamp groep 7
Van 30 september t/m 3 oktober 2014 vond het schoolkamp van groep 7 plaats. Ook
dit jaar verbleef de groep bij kampeerboerderij de Roerdomp in Westelbeers. Het
weer was fantastisch; er kon zelfs worden gezwommen in het meertje! Natuurlijk
vonden er veel activiteiten in de natuur plaats. Ook voor een goede maaltijd werd
gezorgd, iedere dag in een ander thema. Het plezier dat de kinderen hebben gehad,
maakte deze dagen compleet.
 Sinterklaasfeest
Vrijdag 14 november werd de school door de OR omgetoverd naar Sinterklaassfeer.
Op vrijdag 28 november kwamen de Pieten al langs voor een bezoek aan alle
groepen op school, de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf.
Sint en de Pieten brachten op 4 december een bezoek aan de gehele school. Dit
wordt schoolbreed georganiseerd, dat wil zeggen in samenwerking met Wasko en
Ska. Vanwege het druilerige weer was besloten om de Sint binnen te ontvangen. 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 cadeaus uit aan de verschillende groepen, samen met het nodige strooigoed.
 Kerstdiner
Maandag 8 december 2014 werd door de OR de Sintversiering vervangen door de
Kerstversiering. Enkele kerstbomen werden door groepen vanuit school versierd, de
overige kerstbomen werden door de OR versierd.
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, Wasko deed mee aan
de gezamenlijke kerstviering in het speellokaal. Elke groep had een eigen intekenlijst
voor exquise gerechtjes en vanuit de lokalen kwamen heerlijk geuren. 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 5 januari 2015 werd de Kerstversiering door de OR verwijderd en weer
opgeborgen tot het volgende gebruik.
 Alaaffeest
Vrijdag 13 februari 2015 vond het Alaaffeest plaats. Dit jaar was er gekozen voor een
feest overdag in plaats van een avondviering. ’s Morgens vanaf 10 uur liepen de
kleuters, samen met de kinderen van Wasko, in polonaise door de school heen. De
andere groepen vierden het op hun eigen manier. De OR deelde limonade en
cakejes uit aan de verhitte feestvierders.
 Schoolfotograaf
Donderdag 4 juni 2015 kwam de schoolfotograaf langs. De nieuwe achtergrond die
was meegebracht, viel goed in de smaak. Alles verliep dit jaar voorspoedig. De OR
zorgde ervoor dat de kinderen netjes op de foto konden en hielp bij de begeleiding
van de broertje(s)/zusje(s) foto’s.

 Pasen
De Paasviering was dit jaar aangepast. Er vond geen paasontbijt plaats aangezien er
twee weken na Pasen een Koningsdagontbijt stond gepland. Besloten werd om van
het paasontbijt een Paas High Tea te maken. De kinderen zorgden, via de
taakspelgroepjes, voor allerlei verschillende lekkernijen die gezamenlijk in de klas
werden opgegeten.
Als vanouds werden er weer paaseieren gezocht. Vanwege het slechte weer (het
had dagen achtereen geregend) werd besloten om de eitjes niet in de speeltuin,
maar in school te verstoppen. Een paashaas hielp met verstoppen en zoeken van de
eieren. De gevonden eieren mochten door de kinderen meegenomen worden naar
de klas. De OR verzorgde de aankleding van de school, de (verstopte) chocolade
eitjes, de foto’s en het drinken in de klas.
 Schoolreis kleuters
Op donderdag 18 juni 2014 vond de schoolreis van de kleuters plaats. Zoals ieder
jaar gingen ze ook dit keer naar Diergaarde Blijdorp. Het ritje in de trein en een ijsje
mochten natuurlijk niet ontbreken. 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 2 juli; dat was het tijdstip
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 school en de Lingehof waren door de OR omgetoverd tot bioscoop. De
leerlingen, die er uitzagen als een echte filmster, werden opgehaald met een
limousine, onder luid gejuich en geklap binnengehaald over de rode loper en
voorzien van een glaasje (nep)bubbels. Ouders en familie stonden te wachten op de
eregasten.
In de pauze van de film verzorgde de OR het drinken voor de eregasten. Familie en
genodigden konden bij de bar van de Lingehof terecht. Daar stonden ook de hapjes
klaar 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. Maar zoals het hoort,
bij de terugblik op een leven op school, werd er een menig traantje weggepinkt.
De andere vertoningen van de film vonden plaats op school op donderdagmorgen
2 en vrijdagmorgen 3 juli. Hierbij zorgde de OR voor drankjes en popcorn.
De film is op DVD gebrand en gekopieerd zodat iedereen een eigen exemplaar heeft.

 Eind goed al goed
Zoals ieder jaar hadden we aan het einde van het schooljaar weer een
pannenkoekendag. Op woensdag 8 juli 2015 werden er stapels pannenkoeken naar
school gebracht, allemaal gebakken door ouders. De pannenkoekenmixen waren
voor een deel geleverd door de OR en deels verzorgd door de ouders zelf. De OR
zorgde ook voor het drinken.
Op donderdag 8 juli was het weer tijd voor de Vossenjacht. Door de OR werd
gezorgd voor drinken voor de kinderen en de begeleidende ouders. Dit jaar waren er
extra drinkcontainers voor water aangeschaft. Zo konden er drinkposten in de verste
uithoeken van het dorp gerealiseerd worden. Bij terugkomst op school kreeg
iedereen een ijsje uit de ijskar.
Foto’s
Van al deze georganiseerde activiteiten werden door de OR foto’s gemaakt die te
zien en te bestellen zijn op de website van OBS de Lingewaard, onder het kopje
‘mijnalbum foto’s’. Hiervoor is een wachtwoord nodig, zodat de foto’s niet door
iedereen bekeken kunnen worden.
Groepskrant
De groepskrant was er voor het tweede jaar. Onder begeleiding van een OR-lid of
hulpouder maakt elke groep zijn eigen krant. Hierbij wordt van elke leerling een
inbreng verwacht in elke mogelijke vorm: als redactielid, schrijver, redacteur,
striptekenaar, moppenverteller, interviewer of als bedenker van nieuwe recepten.

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 de ouders voor alle hulp in het afgelopen
schooljaar en hopen weer veel 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!

