Jaarverslag Ouderraad 2020/2021

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 2020-2021.
Het doel van de OR is om te helpen bij het organiseren van zowel onderwijsondersteunendeals buitenschoolse activiteiten. Dit jaar konden er gelukkig wel meer activiteiten doorgaan,
maar wel met de passende coronamaatregelen. De tweede Lock down begon eind december
2020 en liep door tot begin februari 2021.
Het afgelopen jaar zag de ouderraad er als volgt uit: Simone Camphens (groep 1),
Laura van Leeuwen (groep 2 ), Irthe Hoogkamp (groep 3), Deborah Prins (groep 4),
Gerlenda Goldhoorn (groep 5), Joyce Scheper (groep 6), Jessica ter Haar en Jose Pieterman
(groep 7), Agnes van der Kooi (groep 8), Priscilla Woltjer(voorzitter), Marloes BongenaarBrouwer (penningmeester) en Bea Berends (secretaris).
Aan het einde van het schooljaar zijn Irthe Hoogkamp, Agnes van der Kooi en Bea Berends
afgetreden. Laura van Leeuwen zal de functie van Secretaris overnemen in het nieuwe
schooljaar.
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.

Activiteiten 2020 - 2021
Stoetbomen
De stoetbomen zijn traditiegetrouw doorgegeven door de kinderen van groep 8 aan de
kinderen van groep 3. Ook dit jaar liepen kinderen over de rode loper naar buiten en
mochten de ouders op gepaste afstand bij dit bijzondere moment aanwezig zijn.
Sint Maarten
Dit jaar is gekozen om iedereen een lampion op school te laten maken. Elke klas kon kiezen
uit verschillende exemplaren. Er is gezamenlijk geknutseld en de oudere kinderen hielpen de
jongere kinderen.
Zakelijke ouderavond
Door Corona was de zakelijke ouderavond dit jaar digitaal. De jaarverslagen van de OR, MR
en het financieel jaarverslag zijn kort toegelicht. John Timmer is bedankt voor zijn functie als
penningmeester en Marloes Bongenaar – Brouwer zal hem opvolgen. Hilma Hamming is
afgetreden binnen kascommissie en Wouter Bosma neemt haar functie over.
Sinterklaas
Sinterklaas kwam dit jaar met twee pieten onder in een politiebus op school. Met de
zwaailampen kwamen ze het schoolplein opgereden. De schoolleider Ilona Smalbil
verwelkomde de sint en zijn pieten en met alle kinderen van de school was er een
bijeenkomst in de gymzaal. Ondanks de geldende coronamaatregelen was het toch een mooi
feest.
Kerst
Voor de kinderen is een kerstlunch georganiseerd. Deze datum zou oorspronkelijk
donderdag 18 december zijn. Door de Lock down die woensdag 16 december in zou gaan is
alles op alles gezet door de projectgroep voor kerst en het team van school om voor de
kinderen toch een kerstfeest te kunnen organiseren. Er zijn per klas leuke activiteiten
georganiseerd en een kerstlunch.
Schoolreizen/ Kleine Reis
Omdat de schoolreizen dit jaar ook niet door konden gaan, is er in samenwerking met de OR
als afsluiting van het schooljaar een alternatieve activiteit bedacht. Er lag een stormbaan van
27 meter op het schoolplein om de kinderen zo nog een extra leuke dag te bezorgen. De
kinderen hebben een lunch met wat lekkers aangeboden gekregen.
Groep 8 is op kleine reis naar Winsum geweest. Ze hebben daar een aantal leuke activiteiten
gedaan en hebben gelogeerd op camping Marenland.
Oud papier
Door Corona konden we afgelopen jaar het oud papier niet fysiek ophalen, maar zijn er
bezorgdagen georganiseerd. De kraakwagen stond bij de sportvelden en iedereen kon
zijn/haar oud papier tussen de aangegeven tijdstippen brengen.

Bedankt!
Wij willen alle ouders die ons in het afgelopen schooljaar geholpen hebben, ondanks dat we
met Corona en Lock downs te maken hebben gehad, heel hartelijk bedanken. We bedanken
het team ook 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 Laura van Leeuwen, secretaris
Warffum, oktober 2021

