
  

 

 

     

          

 

 

 

 

Jaarverslag Stichting Ouderraad Floraschool 2019-2020 

 

De ouderraad is betrokken bij actieve ondersteuning van diverse activiteiten voor en door onze 

kinderen, zij voert overleg met de schoolleiding en enthousiasmeert ouders/verzorgers om 

deel te nemen aan activiteiten. Wij zetten ons ieder jaar met veel plezier in, om van de 

basisschooltijd voor elke leerling een onvergetelijke en plezierige tijd te maken. 

 

Gedurende het schooljaar heeft de ouderraad (OR) voor en achter de schermen tal van 

activiteiten verricht. Dit is alleen mogelijk met de steun van hulpouders/verzorgers en het 

schoolteam. Zonder deze hulp kunnen wij de activiteiten namelijk niet uitvoeren! Er zijn ook 

dit schooljaar heel veel ouders/verzorgers en teamleden die zich hebben ingezet voor onze 

school. Namens de ouderraad willen wij iedereen via deze weg (nogmaals) hartelijk bedanken 

voor zijn/haar geweldige inzet! 

 

Voor het schooljaar 2019/2020 is de hoogte van de ouderbijdrage licht aangepast ten opzichte 

van het afgelopen schooljaar, te weten naar € 50,00, dit in verband met hogere kosten die aan 

de schoolreis gebonden zijn. Wij zijn ons altijd bewust dat de ouderbijdrage vrijwillig is, maar 

wij als oudervereniging stimuleren dat alle ouders/verzorgers de vastgestelde bijdrage 

betalen. De leerlingen krijgen er immers ook een hoop leuke activiteiten voor terug en zonder 

deze bijdrage is het niet mogelijk om alle extra activiteiten te realiseren. 

 

De ouderbijdrage wordt ingezet voor diverse activiteiten. Hieronder een korte samenvatting 

van de activiteiten. Inzage in het budget van afgelopen schooljaar is, op afspraak via de 

penningmeester, in te zien. 

  



DISCO 
Frequentie : jaarlijks. 

De jaarlijkse disco was wederom een groot succes. Het thema, oftewel “dresscode” was 

Halloween. De kinderen hebben zich prachtig verkleed. De ouderraad heeft zich ingezet voor 

de aankleding van de aula, de muziek en de versnaperingen. 

 

SINTERKLAAS 
Frequentie : jaarlijks. 

De ouderraad verzorgt elk jaar het Sinterklaasfeest. De organisatie omvat o.a. de catering 

(waaronder drinken en snoepgoed) en wij zorgen er voor dat de Sint met zijn Pieten ook onze 

school bezoekt. Uiteraard krijgen de Sint en zijn Pieten een attentie als dank voor hun komst 

naar onze school.  

 

● Groep 1 t/m 4  

Alle kinderen van groep 1 t/m 4 hebben in hun schoentje een schoencadeautje, wat strooigoed 

en een mandarijn gekregen. Op 5 december hebben zij ook nog een leuk cadeautje gekregen. 

 

● Groep 5 t/m 8  

Ook de leerlingen van de bovenbouw hebben hun schoen gezet en zij hebben hierin tevens 

strooigoed en een mandarijn gekregen. De leerlingen van groep 5 tot en met 8 krijgen van de 

ouderraad elk jaar een nieuw spel voor klas. Dit jaar zijn er weer verschillende leuke nieuwe 

spellen uitgezocht door de leerkrachten. 

 

KERST 
Frequentie : jaarlijks. 

Tijdens de kerstviering verzorgen de ouders en de kinderen zelf alle lekkere dingen die ze 

meegebracht hebben en gezamenlijk opeten. De ouderraad verzorgt o.a. de drankjes tijdens 

dit diner. Door velen wordt dit ervaren als een heel erg gezellig samenzijn.  

 

TALENTENJACHT 
Frequentie : jaarlijks. 

Er was dit jaar een prachtig vol programma. Zowel de ochtend als de middag waren gevuld 

met spetterende optredens. De Talentenjacht is geen wedstrijd en alle deelnemers krijgen dan 

ook een oorkonde voor deelname. De ouderraad verzorgt deze oorkondes gedurende de 

ochtend, nadat er in de ochtend bij binnenkomst fotoś gemaakt zijn van de artiesten. De 

oorkondes worden dan geplastificeerd en uitgereikt aan het einde van de dag. Een erg 

artistieke en gezellige dag! 

 

PAASVIERING 
Frequentie : jaarlijks. 

Met de komst van de corona-crisis, zijn helaas alles scholen per 16 maart dicht gegaan. Pas 

na de meivakantie mochten de kinderen terug naar school, wat betekende dat de OR geen 

paasontbijt mocht organiseren.  

  



FLORAKIDSDAG 
Frequentie : jaarlijks. 

Ook in verband met de corona-maatregelen heeft dit jaar de Florakidsdag helaas niet plaats 

kunnen vinden.  

 

AFSCHEIDSMUSICAL & BBQ Groep 8 
Frequentie : jaarlijks. 

Tijdens een van de laatste dagen in groep 8 op de Floraschool is er natuurlijk de 

afscheidsmusical. Dit jaar werd de musical gefilmd en konden de ouders hem thuis vanaf een 

USB-stick bekijken. Vanwege de corona-maatregelen kon geen bbq plaatsvinden, maar de 

kinderen hebben van een patatje kunnen genieten op hun laatste dag op school.   

Een heerlijke traditie is inmiddels de groepsfoto van chocola… een mooie herinnering van hun 

jaren op de Floraschool, dit jaar helaas niet door de OR overhandigd, maar van de 

leerkrachten. 

 

SCHOOLREISJE 
Frequentie : jaarlijks. 

Ook in verband met de corona-maatregelen heeft dit jaar de schoolreis helaas niet plaats 

kunnen vinden.  

 

 

 

 

In verband met alle activiteiten die niet hebben plaats kunnen vinden, heeft het bestuur van 

de OR besloten het geld wat is overgebleven terug te geven aan de ouders die hadden 

betaald.  

Dit heeft op 29 juli plaatsgevonden dmv een overboeking. 


