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OR jaarverslag 2021/2022 

 

Augustus: 

         Op maandag 30 augustus is de school weer gestart waar wij als OR (door Janneke en 

Anne-Marie) de gezonde start hebben verzorgd in de vorm van fruit als tussendoortje. 

 

September: 

 In september hebben wij op dinsdag 14 september de eerste OR vergadering gehad 

deze hebben wij online gehouden. 

In de eerste vergadering moeten wij altijd gelijk al aan de slag om de taken te verdelen voor het  

Sinterklaas feest  en de kerstviering. Voor beiden moesten wij toen nog rekening houden met 

diverse senarios in verband met de Corona perikelen. 

Woensdag 29  september kwam de  schoolfotograaf waar wij de “snottebellen” moeders voor 

gevraagd hebben. 

 

Oktober: 

 De OR vergadering in oktober was op de 11e, paar puntjes op de “i” gezet voor het 

Sinterklaas feest en de gezonde start geregeld voor de maandag (25-10) na de herfstvakantie. 

Wij hebben ook te horen gekregen dat wij ingeloot zijn voor het Schoolfruit programma wat gaat 

starten in januari. 

  

November:  

  Op donderdag 4 november hebben wij ondersteund bij het Nationaal schoolontbijt en 
hier ook de benodigde vrijwilligers voor opgetrommeld. 
De vrijdag voor dat Sinterklaas aankwam in Nederland hebben wij met diverse vrijwilligers de 
school in Sintsfeer gebracht om zo de komende feestmaanden gezellig te starten. 
Op maandag 8 november hebben wij als OR vergaderd waar naast het Sinterklaas feest de 
focus ook alweer richting de kerstviering ging. 
  

December: 

Op donderdag 2 december kregen wij het grote bezoek van Sinterklaas wat met alle 

cadeaus, surprises en strooigoed een hele leuke dag is geworden. 

Maandag 6 december hebben wij de school in kerstsfeer gebracht, gelukkig waren er 

weer genoeg helpende handen want het is best een aardige klus. 

Dinsdag avond 7 december de 4e OR vergadering van het jaar met een stukje evaluatie 

van het Sinterklaas feest en verder bespreken van de Kerstviering. 

Helaas hebben wij voor de viering op 23 december toch weer grote aanpassingen 

moeten doen door Corona. Maar ondanks dat is het toch weer een mooie en sfeervolle 

afsluiting geworden van het jaar. 
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Januari:  

 Maandag 10 januari is de school weer gestart waarbij de gezonde start vanuit de OR niet 

nodig was ivm het startende schoolfruit programma. 

Voor de rest is Januari, na de drukke december maand een rustige maand. 

   

Februari- Mei 

Zijn voor de OR wat rustigere maanden als er geen evenementen gepland zijn. 

In de maandelijkse OR vergaderingen worden waar nodig de taken gedaan voor het 

Koningsontbijt, gezonde start na de meivakantie, het ijsje voor de laatste schooldag en het 

schoolreisje komt op de agenda. 

De bussen en parken, dit jaar Oud Valkenveen en Duinrell, worden al eerder in het jaar 

gereserveerd maar uiteraard moet er nog begeleiding etc. worden geregeld. Dit doen wij als OR 

in overleg met het Team van leerkrachten.  

In mei is ook de avondvierdaagse, waar wij als OR geen taak in hebben behalve mee lopen met 

de eigen kinderen uiteraard. 

Dit jaar is de OR wel betrokken met 2 afgevaardigden in de schoolplein commissie, om mee te 

denken hoe hier een juiste invulling aan te geven. 

 

Juni: 

Juni staat voornamelijk in het teken van het schoolreisje donderdag 16-06. Dit blijft altijd 

een spannende dag omdat het echt wel een hoogte punt is, zeker voor de kinderen. 

Er komen elk jaar wel wat verbeter puntjes uit de evaluatie die wij voor het komende jaar weer 

meenemen. 

  

Juli: 

In juli hebben wij altijd nog één vergadering staan die vaak niet meer nodig is maar dit 

jaar in het teken stond van het komende Schakel Mee event. Hier is de een groot gedeelte van 

de OR heel druk mee de komende tijd. 

 

 

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, 

namens de ouderraad Bart. 

 

 


