Jaarverslag Ouderraad 2019/2020
Inleiding
Met dit jaarverslag willen wij u op de hoogte stellen van de activiteiten van de Ouderraad (OR) van
de obs Jansenius de Vries in het schooljaar 2019-2020.
Het doel van de OR is om te helpen bij het organiseren van zowel onderwijsondersteunende-als
buitenschoolse activiteiten. Dit jaar zijn de kinderen, vanwege het Coronavirus, vanaf maart t/m
begin mei niet naar school geweest. Er zijn in deze periode ook geen activiteiten georganiseerd door
de OR (Pasen, Koningsdag). Na de vergadering van 25 februari 2020, zijn we op 9 juni 2020 voor het
laatst bij elkaar gekomen.
Het afgelopen jaar zag de ouderraad er als volgt uit: Laura van Leeuwen (groep 1),
Irthe Hoogkamp (groep 2 ), Vanessa Kuizenga (groep 3), Gerlenda Goldhoorn (groep 4),
Francie Woldring (groep 5), Anita Bonnema (groep 6), Agnes van der Kooi (groep 7) ,
Astrid Brands (groep 8), Priscilla Woltjer(voorzitter), John Timmers (penningmeester) en
Bea Berends (secretaris).
Aan het begin van het schooljaar is Saskia Wijma afgetreden als voorzitter, zij is opgevolgd door
Priscilla Woltjer. In januari heeft Anita Bonnema afscheid genomen als klassenouder van groep 6.
Hiervoor zijn José Pieterman en Jessica ter Haar in de plaats gekomen.
Aan het einde van het schooljaar zijn Vanessa Kuizenga en Francie Woldring afgetreden.
Er wordt gewerkt met een aantal activiteitencommissies waarin één of meerdere
OR-leden plaats nemen. De commissieleden bespreken de activiteiten met de betrokken
leerkrachten en koppelen dit terug in de OR-vergadering.
De vrijwillige ouderbijdrage die wij jaarlijks aan de ouders/verzorgers vragen gebruiken wij onder
andere om de hieronder beschreven activiteiten te bekostigen. Afgelopen schooljaar is de
ouderbijdrage niet geïnd, ivm COVID-19.

Activiteiten 2019-2020
Stoetbomen
De stoetbomen waren dit jaar weer erg mooi. Ook was het erg leuk dat de kinderen één voor één
over een rode loper mochten lopen en dat er een groepsfoto gemaakt is.
Sint Maarten
De kinderen hadden voor Sint Maarten allemaal een mooie lampion thuis gemaakt. Dit jaar was er
een officiële jury, bestaande uit: Martha Pit, Bonnie en Jantje Zuidema. Zij hebben aan de hand van
bepaalde criteria de lampions beoordeeld. Alle kinderen kregen een prijsje maar de mooiste kregen
een extra prijs. De kinderen gingen ’s middags voor de ouders/verzorgers, opa en oma’s of andere
belangstellenden liedjes zingen en hun lampions showen. De bewoners van Warfumburen waren ook
uitgenodigd om te komen kijken en er waren ongeveer acht mensen die langsgekomen zijn.
Zakelijke ouderavond
De zakelijke ouderavond heeft op dinsdag 19 november 2019 plaatsgevonden. Er waren in totaal 22
mensen aanwezig deze avond. De avond werd geopend door Ilona Smalbil en daarna voorgezeten
door Priscilla Woltjer, voorzitter van de OR. Eerst hebben we het officiële gedeelte doorgenomen.

Daarna gaf Ilona het woord aan Sineke Sietsema, die vertelde over hoe het ervoor staat met de
plannen voor de nieuwbouw en benoemt de stappen die er al genomen zijn en die er nog genomen
moeten worden. Dit in samenspraak met de leden van de MR. Er was gelegenheid tot het stellen van
vragen.
Sinterklaas
Sinterklaas kwam dit jaar met maar liefst 4 pieten onze school bezoeken. Er kwamen 3 pieten in een
tractor het plein oprijden, waar alle kinderen al vol verwachting stonden te wachten op Sinterklaas.
Er werden liedjes gezongen en daar kwam Sinterklaas! In een bakfiets! Sinterklaas zat in de bak en
zijn piet fietste hem naar onze school toe. Vervolgens is hij de school ingegaan en heeft alle groepen
bezocht. Met name de kinderen van groep 1/2 en 3/4 hadden nog allerlei stukjes ingestudeerd om
aan de Sint te laten zien. Alle kinderen van deze groepen kregen ook nog een cadeautje. Ook hebben
alle kinderen van de school een cadeautje in hun schoen gekregen. Het was een leuke morgen!
Kerst
Dit jaar zijn we met de kerstviering begonnen met koekjes bakken. De kinderen mochten met zelf
meegebrachte vormpjes koekjes maken en daarna werden ze bij de Spar afgebakken. Daarna konden
alle kinderen een kerststukje maken, hiervoor hadden ze zelf een bakje met oase en versiersels
meegenomen. Het groen hiervoor was op school aanwezig. Ze zijn heel mooi geworden. Om 12.00
uur waren de kinderen vrij en om 17.30 waren ze weer op school aanwezig voor het kerstdiner.
Vooraf werd er door alle groepen kerstliedjes gezongen op het plein. Tijdens het kerstdiner was er
voor de ouders soep met stokbrood/roggebrood met spek en konden ze de kerstmarkt bezoeken.
Hier konden knutselwerkjes gekocht worden die de kinderen gemaakt hadden, de koekjes die door
de kinderen ’s morgen gemaakt zijn en er was een verloting met erg mooie prijzen. Het was een
gezellige dag.
Nieuwjaarstoost
Op maandag 6 januari 2020 hebben alle juffen en kinderen een toost uitgebracht op het nieuwe jaar.
Alle kinderen kwamen samen in het klaslokaal van groep 7 en 8 en brachten met ranja een toost uit.
Een Nieuwjaars rolletje met slagroom mocht hierbij natuurlijk niet ontbreken.
Schoolreizen/ Grote Reis
In verband met het Coronavirus zijn de schoolreizen en de Grote Reis dit jaar niet doorgegaan. Wel
heeft groep 8 een aangepast afscheid gehad in de vorm van wadlopen met de eigen groep, inclusief
een lunch en op donderdagavond een filmavond met de presentatie van hun eigen gemaakte film.
Oud papier
Alle ouders/verzorgers zijn gevraagd om zich minimaal twee keer per schooljaar op te geven voor
een oud papier actie. Tijdens de acties is er kinderopvang op school aanwezig. Graag willen wij
iedereen die het afgelopen jaar heeft meegeholpen heel hartelijk bedanken voor de hulp. Het is goed
om te weten dat de opbrengsten van de acties ten goede komen aan de kinderen. Bovendien zijn
deze opbrengsten kostendrukkend voor de ouders.
Tot slot…
Wij willen alle ouders die ons in het afgelopen schooljaar hebben geholpen heel hartelijk bedanken.
Eveneens gaat onze dank uit naar het team voor de prettige samenwerking. Wij hopen er samen met
jullie weer een mooi nieuw jaar voor onze kinderen van te maken.

Dit jaarverslag is opgesteld door Bea Berends, secretaris, Warffum, oktober 2020

