Informatiebrief van de Ouderraad
Beste ouders,
Voor u ligt de nieuwsbrief van de Ouderraad over het schooljaar 2014/2015. Wij informeren u via deze digitale
nieuwsbrief omdat de opkomst tijdens de jaarvergadering vorig jaar nul was. Wij hopen d.m.v. deze brief zoveel
mogelijk ouders te bereiken die lezen wat de Ouderraad gedurende het schooljaar doet en waar wij de vrijwillige
ouderbijdrage voor gebruiken. Bijgevoegd is ook de presentatie van het financieel jaarverslag. Wanneer 10 mensen of
meer vragen om een algemene jaarvergadering dan zal deze alsnog gehouden worden.
We beseffen wel dat er misschien vragen komen die u anders gelijk aan ons kon stellen. Natuurlijk kunt u uw vragen
nog steeds aan ons kwijt, bijvoorbeeld door uw vraag op het antwoordstrookje te zetten, een briefje in het postvak van
de Ouderraad op school achter te laten of een mailtje te sturen naar het e-mailadres van de Ouderraad
orbernardusschool@gmail.com . U kunt ook altijd één van ons aanspreken. Zowel in de hal bij de kleuters als in de
gang naar de aula hangt een fotolijst met foto’s van de ouders die in de Ouderraad zitten. Verder kunt u langs komen
op één van de gewone vergaderingen. De data staan vermeld in de jaarkalender en in de weekbrief. Wel vinden wij het
prettig als u van te voren aangeeft dat u komt en waarover u wilt praten.
Ook dit jaar kunt u uw goedkeuring voor de verrichtingen van de Ouderraad en de besteding van de gelden geven door
bijgaand antwoordstrookje in te leveren bij de leerkracht van uw kind of door u aan te melden via het mailadres van de
Ouderraad, nl. Als u het briefje niet inlevert, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat.
Activiteiten schooljaar 2014/2015
De volgende activiteiten zijn georganiseerd door de OR. Ook heeft de OR samen met het team een aantal activiteiten
georganiseerd:
* kraamcadeautje juf Danielle, cadeautje dag van de leerkracht 4 oktober 2014, buitenspeelmateriaal, ijsjes voor alle
kinderen met het warme weer in juni 2015, de vakantiepas 2015 met allemaal leuke kortingen voor de uitjes in de
zomervakantie, afscheidscadeautje juf Wilma en juf Anneke.
* Het schoolreisje op 23 september 2014 naar Linaeushof en het Scheepvaartmuseum en Nemo .
* 2 oktober 2014: Hutspot eten op school.
* Sinterklaasfeest op school. De OR heeft gezorgd voor de cadeautjes en heeft samen met een aantal leerkrachten het
feest op school georganiseerd.
* Het Kerstdiner op 18 december 2014. De OR zorgt voor de warme choco, glühwein en muziek voor de ouders na
afloop van het kerstdiner. De OR zorgt ook, samen met de kerstwerkgroep waarin ook leerkrachten zitten, voor de
kerstversiering die met hulp van ouders wordt opgehangen in de school.
* Er zijn nieuwe T-shirts aangeschaft die de kinderen dragen naar o.a. schoolreisje en koningsspelen, zodat ze
duidelijk herkenbaar zijn.
*Het Paasfeest. Op donderdag 2 april 2015 hebben we met de hele school het Paasfeest gevierd. We zijn in optocht
naar de Meerburgkerk gelopen. Daar werden we ontvangen door Marlène Falke (pastoraal werker). Vervolgens
hebben de kinderen nog paaseitjes gezocht en is iedereen op zijn manier verder gegaan met het thema van het
paasfeest. Het paasfeest is georganiseerd door een aantal ouders uit de OR en een aantal leerkrachten.
*1 april 2014 Schoolfotograaf, ’s morgens de portret- en klassenfoto’s, ’s middags de broertjes/zusjesfoto’s. Het
afspreken, begeleiden en uitzoeken van de foto’s wordt door een aantal leden van de OR gedaan.
* Projectweek ‘kruistocht in spijkerbroek’. Als afsluiting was er op vrijdagmiddag 20 februari een schoolfeest geheel
in het thema. Later die middag was er een tentoonstelling van alles wat door de kinderen gemaakt was voor het
project. Ook was er een hapje en een drankje tegen een kleine vergoeding, de opbrengst hiervan ging naar Little
Libraries. Het project is door de OR samen met leerkrachten georganiseerd.

* 24 april 2015 koningsspelen. Dit jaar zijn we weer naar het terrein van SJZ geweest om samen met de basisscholen
van Zoeterwoude-dorp gezellig een dag te sporten. De kleuters hebben ‘s-ochtends spellen gedaan. Voor de kinderen
vanaf groep 3 waren er allemaal workshops georganiseerd door de diverse sportverenigingen in de omgeving.
* Laatste schoolweek, afscheidscadeautje voor groep 8, namens de OR. De leerlingen hebben een fotoboekje gekregen
met daarin de leukste foto’s van het kamp.
Sophia van Steeg heeft de coördinatie van het luizen pluizen. Het luizen pluizen gebeurt elke woensdag na de
schoolvakantie.

Ouderraadsleden
Janine Baak, Fieneke Wisse en Louise van der Steen hebben de Ouderraad verlaten. Wij bedanken ze voor alles wat
zij voor school en de Ouderraad heeft gedaan.
De Ouderraad bestaat op dit moment uit de volgende personen: Renate Verhoosel (groep 1/2A en 4 ), Mark Vos
(groep 3 en 6), Dorina van Weerlee (groep 6), Jannegien Rutten (groep 1/2A en 4), Leontine de Rooij (groep 1/2A en
3), Natascha van der Star (groep 1/2B, 3 en 7), Jolanda Everaardt (groep 1/2A en 4) en Jenny van Hofwegen (groep 3).
Na het lezen van deze nieuwsbrief hopen we dat u weer helemaal op de hoogte bent van alle activiteiten. Mocht u toch
vragen hebben, stel ze gerust aan één van ons.
Namens de Ouderraad
Jenny van Hofwegen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:

klas:

Ik wil/ wij willen alsnog een algemene jaarvergadering. Ja / Nee*
Ik ben/ wij zijn het eens / oneens* met de verrichtingen van de Ouderraad.
Ik heb/ wij hebben nog de volgende op- of aanmerkingen voor de Ouderraad:

