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Jaarverslag ouderraad schooljaar 2016/2017.
De ouderraad bestond het afgelopen jaar uit de volgende personen: Hanneke van der Velde
(voorzitter), Ineke Oudshoorn (secretaris), Marianne de Boer (penningmeester), Willemijn
van Zijl (namens het team), Petra Boer (namens het bestuur), Cristina Catsburg, Bart van
Dasler en Tanja Verlaan.
Wij zijn als ouderraad afgelopen seizoen acht maal bij elkaar geweest om te vergaderen.
Hier worden de aan de orde zijnde acties besproken en ondersteunen wij het team bij de
diverse activiteiten.
In september hebben wij onze school ingeschreven om mee te doen met het EUfruitprogramma, hiervoor zijn we wederom ingeloot. Dit betekende dat er vanaf 7 november
2016 tot en met 10 april 2017 elke week voor ieder kind 3 stuks groente of fruit uit te delen
was. De ouderraad verzorgde de verdeling hiervan, samen met diverse ouders die de
ouderraad hierin wilden ondersteunen. Via deze weg, willen we hen daarvoor bedanken.
Vanwege onze deelname aan het EU fruitprogramma, hebben we als ouderraad besloten om
niet na de vakanties die in deze periode vielen de gezonde start te verzorgen. Na de overige
vakanties, (zomer-, herfst- en meivakantie) hebben we overigens wel de gezonde start
verzorgd. Dit doen we met de bedoeling om een goed voorbeeld te geven en ouders te
stimuleren om ook op andere dagen fruit mee te geven als tussendoortje.
Al was het schooljaar nog maar net begonnen, toch werden door de ouderraad de eerste
voorbereidingen al getroffen voor het Sinterklaasfeest. De kinderen van groep 1 t/m 4 kregen
een briefje mee, waarop de ouders een cadeautje voor hun kind konden uitkiezen en op het
moment dat de pepernoten nog maar net in de winkels lagen, heeft de ouderraad ze vast
ingekocht. Toen de Sint eenmaal in Nederland was aangekomen hebben we de school
versierd in de sfeer van Sint en Piet. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben lootjes
getrokken, de ouderraad verzorgde voor ieder kind een envelop met geld, waarvan een
cadeau gekocht kon worden.
Tijdens de 10 minutengesprekken in oktober 2016 en februari 2017 heeft de ouderraad de
koffie en de thee verzorgd.
Het Nationaal Schoolontbijt werd op 10 november 2016 gehouden. Op woensdag 9
november heeft de ouderraad, samen met wat ouders de tafels en het houdbare beleg
klaargezet.
De volgende ochtend heeft de ouderraad de laatste spullen op de tafels gezet en daarna
gezorgd dat de school weer toonbaar was.
De voorbereidingen rond de kerstviering waren op dat moment ook alweer in volle gang.
Nadat Sinterklaas vertrokken was, heeft de ouderraad de school in kerstsfeer gebracht. Dit
jaar werd het kerstfeest van de Schakel in het kerkgebouw van Hervormde gemeente
gevierd. Alle kinderen hadden eerst met hun eigen klas een kerstdiner. De kinderen van
groep 3 t/m 8 in de school in hun eigen klas en de kinderen van groep 1 en 2 hadden het
kerstdiner in het gebouw Maranatha naast de kerk. Alle kinderen hadden zelf iets lekkers
mee genomen naar het diner. Daarna liepen alle kinderen met hun zelfgemaakte lampion
naar de kerk, het was een ware lichtjesoptocht.

Dit jaar hebben de kinderen zich ingezet voor de Bewaarschool in Amsterdam. In november
hebben ze geld opgehaald d.m.v. het Tekenfund. De kinderen hadden een mooie tekening
gemaakt en d.m.v. een eigen webshop konden ze hun tekening of diverse artikelen
verkopen.
Ook hebben de kinderen sponsoren gezocht voor de sponsorloop die gehouden werd in het
Zwanenpark tijdens de Koningsspelen. Op de dag van de Koningsspelen begonnen de
kinderen eerst met het Koningsontbijt. De ouderraad heeft alles weer in gereedheid gebracht
voor het ontbijt. Daarna hebben we alles van het ontbijt weer opgeruimd, terwijl de kinderen
buiten de Koningsspelen hielden. Toen de spelletjes op het plein ten einde liepen, zijn we
naar het Zwanenpark gegaan en hebben eerst de kinderen van groep 1 t/m 4 en daarna de
kinderen van groep 5 t/m 8 zich in het zweet gelopen voor de Bewaarschool.
Door deze acties en de opbrengsten van de de collecte van de kerk-schooldiensten van 12
februari 2017 hebben we De Bewaarschool Amsterdam, een cheque met het mooie bedrag
van € 4.250,- kunnen overhandigen. Chapeau voor de kinderen!
Op de sportdag heeft de ouderraad gezorgd dat iedereen wat te drinken kreeg en na afloop
een ijsje aan de sporters uitgedeeld.
De praktische zaken omtrent het schoolreisje worden ook door de ouderraad geregeld, zoals
het regelen van de bussen en de begeleiding van de ouders op de dag zelf.
Ook dit schooljaar werd weer op het schoolplein afgesloten. De ouderraad zorgde voor een
lekker ijsje wat verzorgd werd door Portofino.
De ouderraad publiceert 1 maal per jaar een financieel verslag. Deze kunt u terugvinden op
de website van de school www.schakelvinkeveen.nl
Ieder jaar ontvangt u van de school een factuur om de ouderbijdrage te betalen. Deze
bijdrage bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de vrijwillige bijdrage. Hiermee worden alle
genoemde acties uit dit verslag betaald. Het tweede deel is de bijdrage voor het schoolreisje.
Hiermee wordt de entree, de kosten van de bussen en evt. het eten van bekostigd.
Tot zover het verslag van de ouderraad. Iedereen die ons op zijn of haar manier heeft
geholpen; hartelijk bedankt! Wij hopen ook in het komende jaar weer een beroep op u te
mogen doen.
Heeft u opmerkingen of vragen, spreekt u dan gerust een ouderraadslid aan.
Hartelijke groet,
Hanneke van der Velde (voorzitter) moeder van Merel (groep 7) en Roos (groep 5)

