Jaarverslag Ouderraad
Schooljaar 2014-2015
Afgelopen schooljaar bestond de Ouderraad uit; Hester van Genderen (secretaris), Mariette
Noe (penningmeester), Rob Veenhof, John Groenland, Mick Werkendam, Jacqueline
Terpstra (sinds dit jaar bij de OR), Katishe de Jong (sinds dit jaar bij de OR) en Onno van der
Klei (voorzitter)
De belangrijkste taak van de Ouderraad is natuurlijk om evenementen te organiseren voor
de school en de kinderen, ik licht er in dit verslag een paar uit.
De grootste activiteit voor de OR is ieder jaar de pijlstart,een activiteit die wij natuurlijk niet
alleen kunnen realiseren, maar waarbij we gelukkig ook veel hulp van het team en vele
ouders krijgen .
Een andere grote activiteit is de kerstborrel. Dit evenement is nog ieder jaar in ontwikkeling.
In eerste instantie om het financieel gezond te maken, maar ook om de avond nog
aantrekkelijker te maken voor de ouders. Zo zijn we afgelopen jaar met veel succes
begonnen met cateraar, Food by Mi, die heerlijke broodjes en soep heeft geserveerd. In de
toekomst hopen we ook live muziek oid te organiseren, maar dat blijkt nog best lastig.
Dit jaar was de avondvierdaagse een groot succes, de opkomst was enorm. Dit is mede
gestimuleerd door de sponsorloop die de plus klas van groep 8 georganiseerd heeft
Andere activiteiten die wij als OR doen zijn
Deelname van groep 7 aan de kranslegging op 4 mei
Ondersteunen met de sinterklaas viering , het kerstdiner en het paasontbijt.
En als afsluiting van het jaar de catering bij de groep 8 musical.
Misschien hebben jullie al gemerkt, dat invulling van activiteiten het afgelopen jaar hier en
daar iets is veranderd. Dit komt vooral doordat het voor de meeste OR leden lastig is om
activiteiten overdag te combineren met hun baan. Hierdoor kunnen we bij activiteiten als het
paasontbijt en Koningsdag, minder ondersteunen dan voorheen.
De bezetting in de OR rouleert en ook dit jaar hebben een aantal leden aangegeven te zullen
stoppen. Dat zijn in dit geval Hester van Genderen die al vele jaren actief is voor de OR en
het afgelopen jaar secretaris was, Jacqueline Terpstra en Katishe de Jong. Ook ikzelf draag
na dit jaar het voorzitterschap over aan een hele goede opvolger, te weten Mick Werkendam.
Mick is iemand die de meeste van jullie wel zullen kennen en die ook alweer 2 jaar actief is
als OR lid. Ik wens Mick daarom heel veel succes en plezier de rol van nieuwe voorzitter van
de Ouderraad.
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Jaarverslag Ouderraad
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, wil ik alle ouders, kinderen en leerkrachten die het
afgelopen jaar met één of meer van bovenstaande activiteiten geholpen heeft heel hartelijk
bedanken. Verder wensen we iedereen een fijne vakantie en volgend jaar plezierig
schooljaar toe.
Onno van der Klei
Voorzitter
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