JAARSVERSLAG OUDERRAAD DE SCHAKEL 2018-2019
Zoals elk jaar een kort verslag van een aantal activiteiten die het vorige schooljaar hebben
plaatsgevonden.
Het meest spannend voor de kinderen, en de ouders die het organiseren, is het Sinterklaasfeest.
Komt hij wel? Komt hij op tijd? En heeft hij cadeautjes meegenomen?
Het was bijna misgegaan ;), maar via het Heen-en-Weer-pontje kon hij toch op tijd in Ouderkerk zijn.
De leerkrachten hadden een leuke verrassing voor de kerst. Dit jaar werden de kinderen en hun
ouders getrakteerd op een heuse Kerstmusical, Kouwe Kerst. Een samenspel van leerkrachten en
leerlingen.
Een hoogtepunt voor veel kinderen is de jaarlijkse Schooldisco. Het lukt het DJ-duo toch ieder jaar
weer om iedereen lekker te laten swingen.
Tijdens de paasviering werd er lekker met elkaar gesmuld van matzes met suiker en een gekookt
eitje. Natuurlijk werd er door de onderbouw nog naar paaseieren gezocht onder toeziend oog van
een echte paashaas.
Gesport werd er ook weer. Tijdens workshops van voetbal, smashbal, tumblingbaan, hardlopen en
dansen werd er voldoende gezweet. De kleuters waren fanatiek met de spelletjes.
Tussendoor werd er ook nog luizengepluisd en zorgden een aantal ouders dat de school elk seizoen
of feest gezellig werd gedecoreerd.
Een leuke groep enthousiaste ouders hebben hard gewerkt om deze activiteiten voor elkaar te
krijgen. Hartelijk dank daarvoor.
Dit jaar is de nieuwe penningmeester begonnen. Michel Rijsdijk heeft zich deze rol succesvol eigen
gemaakt.
Ondertussen zijn Marleen Joling en Hilde Boonstra gaan zoeken naar een nieuwe voorzitter.
Met succes. We hebben een zeer betrokken ouder gevonden die het stokje gaat over nemen. Het
bestuur zal ook komend jaar uit drie personen bestaan.
Daarnaast zijn er weer veel ouders die zich hebben aangemeld om bij de organisatie van de
activiteiten betrokken te zijn. Daar zijn wij superblij mee.
De volgende werkgroepen zijn er:
DECORATIE: Bianca, Ilse, Iris, Natasja, Thessa, Kim, Miranda, Sjanneke
BOEKENWEEK: Patricia (juf Lieneke)
SINTERKLAAS: Ibolya, Miranda, Melina, Linda, Ilse, Jessica (juf Marianne)
KERST: Marleen, Ilse, Tamara, Debby (juf Lotte)
DISCO: Christa, Antoinette, Jessica, Ibolya, Tamara, Chantal, Suzanne (juf Lotte)
PASEN: Antoinette, Christa, Jessica, Linda, Sylvia, Tamara (juf Netty)
KONINGSSPELEN: Ilse, Chantal, Patricia, Fieke, Debby (juf Suzanne en juf Florian)
LUIZENPLUIZEN: Martine, Dagmar, Fieke, Hilde, Ibolya, Sandra, Tanja, Tamara, Jessica, Suzanne
Natuurlijk is het altijd mogelijk om nog bij een activiteit te helpen.
Het schooljaar 2019-2020 is al volop aan de gang. En met veel plezier en enthousiasme zullen er
opnieuw leuke en gezellige activiteiten georganiseerd worden.

