Jaarverslag ouderraad 2017 – 2018
De ouderraad (OR) vergaderde zevenmaal gedurende het schooljaar. Hieronder in het kort
de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn geweest.

Portefeuilleverdeling
Er traden 4 OR-leden af; Rolf Venekamp, Geeske Persoon, Jolanda IJmker en Laurens
Prikken zijn allen herkozen.
Binnen de OR zijn de taken als volgt verdeeld:
Voorzitter: Rolf Venekamp
Penningmeester: Laurens Prikken
Secretaris: Oscar Rensing
Fondsenwerving: Johan Brandsma
Inzameling oud ijzer/oud papier: Johan Brandsma
Verkeersouders: Jolanda IJmker / Sandra de Jong / Jeanine Meintjes
Inkoop/ catering: Geeske Persoon / Jolanda IJmker / Monique Hoogeveen

Feestdagen
Sinterklaas:
Op dinsdag 5 december hebben Sint en Piet de Zuiderenk bezocht. Ditmaal niet met twee
pieten, nee Sinterklaas had dit jaar zelfs drie pieten meegenomen! Onder luid gezang van de
kinderen, onder leiding van meester Dolf, kwam Sint aan in een mooie boot, die in verband
met het gebrek aan water, achter een auto was gehangen. Sint en zijn pieten hebben eerst
de peuters bezocht en vervolgens de verschillende klassen. Het was weer een geslaagd
Sinterklaasfeest.
Kerst:
Op donderdag 21 december werd er net als de jaren daarvoor ’s avonds een kerstdiner
georganiseerd in alle klassen met heerlijke zelfgemaakte hapjes. Ook dit jaar was de school
zowel van binnen als buiten weer helemaal in kerstsfeer gehuld. Alle groepen hebben in hun
eigen klas aandacht besteed aan het kerstverhaal, waarna de hapjes met zijn allen zijn
opgegeten.
Na afloop heeft de OR een glaasje glühwein of chocomelk met versnapering verzorgd voor
de ouders/verzorgers die hun kind(eren) ophaalden.

Verkeersouders
Voor het schooljaar 2017/2018 is onze school DVL (Drents Verkeers Label) gecertificeerd.
Gedurende het schooljaar zijn er divers voorstellingen, projecten geweest waarbij aandacht
is besteed aan de verkeersveiligheid.
Dit jaar is de jaarlijkse fietscontrole uitgevoerd door vrijwilligers van de VN. Tijdens de eerste
controle was het koud en waren er veel afgekeurde fietsen, met name op verlichting. Dit jaar
is er strenger gecontroleerd door de VVN-vrijwilligers. Eind oktober is een herkeuring
geweest.
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Dit schooljaar was er geen gordelcontrole.
Vrijdagmorgen 29 juni kwam, voor de leerlingen van groep 7/8, de 'dodehoekvrachtwagen' Er
is van alles uitgelegd over de verkeersregels/gedrag en de zichtbaarheid van de leerlingen in
het verkeer.
In het schooljaar heeft er geen theoretisch en praktisch verkeersexamen plaatsgevonden. Dit
zal in het schooljaar 2018/2019 weer plaatsvinden voor groep 7/8.

Fondsenwerving
Potgrondactie
Op zaterdag 17 maart werd de jaarlijkse potgrondactie gehouden.
Voorzien van mooi weer starten we rond 13:00 uur in de schuur van Zwiers met een kop
koffie/thee en wat lekkers. Daarna gingen met 12 auto’s met karren op pad met potgrond,
eieren en viooltjes. Met dank aan de firma Zwiers en de inzet van ouders, kinderen en
leerkrachten kunnen we dan ook terugkijken op een geslaagde actie en een mooie
opbrengst van € 1.350,-.
Inzamelen oud papier
Evenals afgelopen jaren heeft de OR ook dit schooljaar weer oud papier ingezameld met
behulp van de ouders/verzorgers. Elke maand een mooie opbrengst van rond de € 400,- dat
volledig ten goede komt van onze eigen kinderen op school!
Inzamelen oude metalen
Dit jaar is ook weer oud ijzer ingezameld. Ondanks dat er minder kilo’s dan voorgaande jaren
is opgehaald was de opbrengst ongeveer € 450,-. Dit was 100 euro hoger dan vorig jaar.
Donateurskaarten
De OR-leden brachten de donateurskaarten rond en inden de donaties, evenals in
voorgaande jaren.
Musical
Tijdens de musical “De Lachfactor” is door de OR een verloting georganiseerd. De opbrengst
bedroeg ruim € 400,-
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Evenementen
Sportdag
De sportdag is gehouden op 20 april tijdens de Koningsspelen.
Schoolreizen
Groep 1 en 2 zijn op 26 juni naar de “Drentse Koe” geweest.
Groep 3 t/m 6 zijn op 5 juli naar Spelerij/de Uitvinderij in Dieren geweest.
Groep 7 en 8 zijn op 6 juli naar het klimpark in Grolloo geweest.
Laatste schooldag
Tijdens de laatste schooldag op 20 juli is de vossenjacht gehouden. Met mooi weer hadden
de vossen van groep 8 zich weer goed verstopt in het dorp. De OR heeft onderweg een
versnapering (ranja en chips) verzorgd. Na de “jacht” werden de kinderen getrakteerd op een
ijsje.

Met vriendelijke groet,
Oscar Rensing
Secretaris Ouderraad
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