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Schooljaar 2011-2012 

 

Het schooljaar 2011-2012 ging de Ouderraad (OR) van start met zeven leden, te weten: 

Petra Basset (voorzitter), Marco Steenstra (penningmeester), Irma van der Moolen 

(secretaris), Hester de Waard, Roy Recourt, Carlos Kooyman, Debbie Smith. In oktober 

2011 heeft de OR twee nieuwe leden mogen verwelkomen, te weten Erik Bosman en Floor 

Kok. Aan het eind van het schooljaar (juli 2012) hebben Marco Steenstra (penningmeester), 

Hester Zitvast en Debbie Smith de OR verlaten.  

Wij danken Marco, Hester en Debbie voor hun inzet en energie en het enthousiasme dat ze 

in de Ouderraad hebben gestopt. 

 

Bij het terugkijken op het schooljaar past een terugblik op de activiteiten die hebben 

plaatsgevonden. De activiteiten waren: de Pijlstart, met het thema ‘Ik hou van Holland’, 

Sinterklaas, Kerst(diner), Paasontbijt, kranslegging op 4 mei bij monument en de 

afscheidsmusical van groep 8. De Pijlstart werd dit jaar niet alleen door de OR 

georganiseerd maar ook door hulpouders die actief mee konden denken en organiseren. Dit 

is een groot succes geweest en zal ook komend jaar worden voortgezet.  

De Pijlstart was een zeer geslaagd Hollands feest, echt een feest voor de Pijlstaart-kinderen. 

Doordat de omzet bij de Pijlstart geweldig was heeft de OR een extra bijdrage geleverd voor 

het schoolreisje. 

Hierbij maken we van de gelegenheid gebruik om alle hulpouders te bedanken die bij 

bovengenoemde activiteiten hebben meegeholpen. 

 

De Ouderraad is naast het organiseren van de activiteiten ook bezig met het leggen van 

contacten met MR en team. Dit voor het belang van de leerlingen en ouders.  

Verder heeft de OR ervoor gezorgd dat er scherper toezicht is op het deurbeleid. 

  

Financieel heeft de OR het afgelopen schooljaar namens alle ouders onder andere 

bijgedragen aan de Pijlstart, het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de schoolbibliotheek, het 

schoolreisje, de cadeautjes voor vader- en moederdag en het afscheidsfeest van groep 8. In 

het financieel jaarverslag van februari 2103 dat op site onder het kopje OR staat, is hier meer 

over te lezen.  

 

De OR-leden zijn voor alle ouders benaderbaar, persoonlijk of via het algemene e-mailadres 

or@obs-depijlstaart.nl.  

 

Namens alle leden van de Ouderraad wensen we iedereen een plezierig schooljaar toe. 

 

Petra Basset 

Voorzitter 
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