Jaarverslag Ouderraad schooljaar 2015/2016

De ouderraad heeft het afgelopen schooljaar 7 keer vergaderd en de jaarlijkse bijeenkomst
georganiseerd in samenwerking met het team.
Leden
De ouderraad is het schooljaar gestart per september 2015 met de volgende leden:
Miranda Barendregt (voorzitter)
Karin ‘t Hart (penningmeester)
Marjolein Schell ( secretaris)
Marjolein Steutel
Anna Mara Muijsson
Lilian Flikweert
Nathasja van Dam
Mariska Post

De ouderraad is het schooljaar gestart met 8 leden. In het schooljaar 2015/2016 zijn Mariska Post en
Nathasja van Dam de OR in september komen versterken. In het schooljaar 2016/2017 zal Lilian
Flikweert ons gaan verlaten en zal Carline de Bruine toetreden tot de OR zodat we het nieuwe jaar
wederom kunnen starten met 8 OR leden. Het is fijn dat er nieuwe mensen ons team komen
versterken en deze kinderen in de onderbouw hebben zodat alle groepen op het moment met een
ouder in de OR vertegenwoordigd zijn. Na jarenlange trouwe dienst zal Annemieke Biesma de OR
namens het team gaan verlaten, Rian Mabelis zal Annemieke haar plaats innemen. Rian zal
afwisselend met Cindy de Ronde de OR vergaderingen bijwonen.

Taken
De taken van de ouderraad zijn: het starten, helpen en uitvoeren van activiteiten in samenwerking
met het team van de Zonnewijzer. Voor zover mogelijk is de ouderraad een aanspreekpunt en houdt
de communicatie op gang tussen school en ouders/vertegenwoordigers. Tevens willen we een
actieve en positieve uitstraling vertegenwoordigen vanuit de school, waarbij ouders zich vrij voelen
om actief mee te denken.
Lopende zaken
We zijn dit schooljaar gestart op woensdag 5 oktober met het bezoek aan de voorstelling “De
kindertemmer” van Jacques Vriens wat vanuit de OR georganiseerd werd.
Samen met het team, de MR en de OR is er gesproken over de mogelijkheden om het
schoolzwemmen weer op te pakken. Op dit moment loopt er nog een enquête waarbij ouders aan
kunnen geven of ze hun kind(eren) deel willen laten nemen aan het schoolzwemmen. Als het
schoolzwemmen doorgaat zal dit in het tweede deel van het schooljaar starten. Het is bedoeld voor
de kinderen van groep 4 t/m 8 en zal de vervanging zijn voor één keer gymlessen. De kinderen zullen
één keer per week met de bus naar Zierikzee gebracht worden onder begeleiding van leerkrachten.

Naast de gebruikelijke Sinterklaasviering op school met het schoen zetten, de rommelpieten, de
surprises van de hogere groepen en het bezoek van Sinterklaas op school is de OR tevens betrokken
bij de Sinterklaasintocht in Zonnemaire en de playbackshow. Samen met uitbater Marlene v.d.
Wekken zullen we er weer een groot feest van maken. De OR leden zijn al druk aan het oefenen voor
de playbackshow, hopelijk doen er weer veel kinderen mee.
Ook dit jaar zal het maken van de kerststukjes eerder in de week plaatsvinden zodat de kinderen op
school ook nog kunnen genieten van hun zelf gemaakte kerststukjes. De kerstviering zal in de kerk
worden gevierd, de OR leden en het team hebben al om de tafel gezeten. Nieuw dit jaar is de
samenwerking met Marjan Riedijk, samen gaan we er weer een mooi kerstfeest van maken. Gedacht
wordt aan een samenkomst in de kerk met een hapje en een drankje zodat we het kerstfeest kunnen
vieren en het jaar samen op een mooie manier af kunnen sluiten.
De oude schoolshirts zijn nog aanwezig op school, de OR leden en het team zijn aan het
brainstormen de shirts op een ludieke wijze aan de kinderen te overhandigen.
Afgelopen schooljaar hebben de kinderen de avondvierdaagse in Zierikzee gelopen , omdat er
verschillende ideeën en meningen zijn over hoe de vierdaagse dit jaar in te vullen is er besloten
ouders hierin te laten stemmen. Er kan gekozen worden voor de vierdaagse in Zierikzee of BurghHaamstede, de OR leden en het team zullen de kinderen hierin begeleiden en gezelschap houden,
uiteraard staat het een ieder vrij om zelfstandig de vierdaagse te lopen. De uitslag is op dit moment
nog niet bekend.
Dit jaar gaan de kinderen weer kaarten maken, geen kerstkaarten maar voor de verandering
algemene kaarten zodat de kaarten voor elke gelegenheid gebruikt kunnen worden, de kinderen gaan
er vast weer iets moois van maken.
Het paasfeest, de koningsdag , het schoolreisje en als afsluiting van het schooljaar de vossenjacht
zal ook dit jaar plaatsvinden, komend schooljaar hebben we weer een groep 8 dus we krijgen weer
extra hulp dat is fijn.
Maar als eerste activiteit staat het Sinterklaasfeest op de agenda. We zijn benieuwd hoe de Sint dit
jaar weer naar school zal komen en zullen de rommelpieten ook weer langskomen? Het wordt vast
weer een gezellig feest.
Marjolein Steutel zal alle ouders en verzorgers het komende schooljaar weer op de hoogte houden
van alle activiteiten vanuit de OR met haar inspirerende stukjes in de nieuwsbrief.
De activiteiten van het schooljaar 2015/2016
De volgende activiteiten zijn gedurende het schooljaar door de ouderraad in samenwerking met het
team van de Zonnewijzer georganiseerd en uitgevoerd:
* de jaarlijkse ouderbijeenkomst was op 19 oktober 2015
* de kinderen mochten hun schoen weer zetten en kwamen de “OR
rommelpieten” weer langs.
* het Sinterklaasfeest op donderdag 5 december.
*de kerststukjes worden op donderdag 19 december gemaakt.
* de kerstviering in de kerk heeft op woensdag 18 december plaats gevonden.
* paaseieren zoeken en paaslunch op donderdag 14 april.
*de koningsspelen op het schoolplein op vrijdag 27 april.
* de Koningsdag op woensdag 27 april.

* de schoolreis op donderdag 23 juni ( groep 1en 2 zijn wegens het slechte weer uitgeweken naar
T’Klokuus te S’heerarendskerk. De kinderen van groep 3 t/m 8 zijn naar Drievliet geweest.
* de avondvierdaagse in Zierikzee op 13, 14, 15 en 16 juni.
* de laatste schooldag met de vossenjacht op vrijdag 22 juli.
Door middel van het schrijven van kleine stukjes in de nieuwsbrief proberen wij ouders/verzorgers op
de hoogte te houden van onze activiteiten.
Het gehele jaar zijn wij ambassadeur van de school en proberen we nieuwe leerlingen te werven voor
onze kleine maar levendige school.
Dit waren de activiteiten van het afgelopen schooljaar. Het is ons gelukt om al deze activiteiten
grotendeels met een goed gevoel af te ronden.
Het komende schooljaar willen wij dan ook met enthousiasme en een positieve uitstraling aantreden.
Tot zover ons jaarverslag
Met vriendelijke groet,

Namens Ouderraad van CBS De Zonnewijzer,
Marjolein Schell,
Secretaris.

