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Jaarverslag ouderraad schooljaar 2018/2019.
De ouderraad bestond het afgelopen jaar uit de volgende personen: Hanneke van der Velde
(voorzitter), Ineke Oudshoorn (secretaris), Bart van Dasler (penningmeester), Tanja Verlaan,
Sandy van Schaik en, Petra Boer ( het bestuur) en Jacqueline Kelemen (namens het team).
Direct na de zomervakantie begonnen wij met het organiseren van een dienstenveiling voor
Compassion. In oktober 2018 is Jorne voor Compassion naar Indonesië gegaan om daar een
‘muskathlon’ (anderhalve marathon) te lopen. Op woensdagmiddag 19 september werd de
actiedag gehouden, direct uit school. Er waren broodjes hamburger, poffertjes en tosti’s te koop.
En onder het genot van dit alles kon er geboden worden op de diverse diensten. De middag werd
een succes en met elkaar is het mooie bedrag van € 3.061,65 opgehaald.
In september hebben wij onze school weer ingeschreven om mee te doen met het
EU-fruitprogramma, hiervoor zijn we wederom ingeloot. Dit betekende dat er vanaf midden
november 2018 tot en met midden april 2019 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.
Tijdens de eerste vergadering van het schooljaar kwam Sinterklaas en Kerst al aan bod en werden
de commissies ingedeeld. De Sinterklaascommissie ging direct van start en heeft cadeautjes
uitgezocht en brieven gemaakt, waaruit de ouders van groep 1 t/m 4 een cadeau konden kiezen
voor hun kind. Sinterklaas en de Pieten werden gevraagd, en de diverse benodigdheden en
lekkernijen voor dit feest zijn aangeschaft. Bij het regelen van het Sinterklaasfeest hoort ook het
versieren van de school en alle hand en spandiensten op 5 december zelf.
Het luiden van de bel tijdens de 10 minutengesprekken en de ouders van koffie of thee voorzien,
hoort ook bij de taken van de ouderraad.
Op donderdag 8 november 2018 deed de Schakel mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Samen
met diverse ouders heeft de ouderraad geholpen met de voorbereidingen, zodat alles netjes klaar
stond tijdens het ontbijt. De kinderen werden voorzien van drinken e.d. en na afloop is er weer
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gezorgd dat de school weer netjes was opgeruimd.
Nadat Sinterklaas vertrokken was hebben we de school in kerstsfeer gebracht. De kerstviering zelf
is dit jaar in de hervormde kerk. Hiervoor hebben de kinderen in hun eigen klas een kerstdiner van
zelf meegebrachte lekkernijen. De kinderen van groep 1en 2 hadden hun kerstdiner in gebouw
Maranatha naast de kerk. Na het diner liepen de kinderen in optocht met hun zelfgemaakte
lampion naar de kerk voor de kerstviering. De lampion lampjes zijn door de ouderraad
aangeschaft.
De koningsspelen waren dit jaar op 12 april 2019 op de Schakel. Traditioneel begon deze dag met
het koningsontbijt. Het klaarzetten, het eten uitdelen en het opruimen van het ontbijt werd verzorgd
door de ouderraad.
Op 29 mei was er de sportdag bij de korfbalvereniging De Vinken. De ouderraad zorgde na afloop
voor een ijsje.
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.
Aan het einde van het schooljaar heeft de ouderraad tijdens de de afscheidsreceptie van juf Petra,
juf Jacqueline en juf Margreet de hapjes en de drankjes uitgeserveerd.
Ook dit schooljaar werd met een ijsje op het schoolplein afgesloten. Deze keer had de ouderraad
Portofino gevraagd om dit te komen verzorgen. Ieder kind mocht een lekker ijsje halen en zo
eindigden we dit schooljaar.
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 bekostigd.
Tijdens onze laatste vergadering van dit schooljaar hebben we afscheid genomen van Tanja
Verlaan, zij heeft 3 jaar in de ouderraad gezeten. Ook namen wij afscheid van juf Jacqueline
(team) en Petra Boer (bestuur). Heel blij zijn wij dat we Annemarie de Haan hebben mogen
verwelkomen als nieuw ouderraadslid.
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 Roos (groep 7).
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