Jaarverslag Ouderraad SWS Op Wier schooljaar 2016-2017
Samenstelling OR
De Ouderraad van SWS Op Wier bestaat uit:






Marieke Salari, voorzitter, (moeder van Laura, groep 4 en Sanne, groep 2)
Linda Drijfhout, penningmeester (moeder van Tim, groep 6 en Ilse, groep 3)
Ferdi Brik (vader van Melvin groep 6 en Dylan van groep 3)
Sandra Pettinga (moeder van Rowin, groep 2 en Rosanne, groep 1)
Christel Bouwma (moeder van Nine, groep 2)

Activiteiten
Informatieavond
Op 13 oktober heeft de school een informatiebijeenkomst georganiseerd voor ouders over het continurooster. Verschillende opties
werden besproken en de voor- en nadelen kwamen ook aan bod. De OR zorgde deze avond voor koffie/ thee met koek.
Kinderboekenweek
Het thema van de kinderboekenweek was ‘Voor altijd jong’ en opa’s en oma’s. De boekenweek werd feestelijk geopend door een
optreden van de kinderen. Ze zongen het liedje ‘Voor altijd jong’ van Kinderen voor Kinderen en maakten er een mooie dans bij. Op
school hebben de kinderen gewerkt met over het thema. De boekenweek werd afgesloten met een boekenmarkt, waar kinderen,
ouders, opa’s en oma’s konden rondstruinen. De OR heeft gezorgd voor een drankje en een broodje knakworst.
Sint Maarten
De kinderen hebben in hun eigen klas met hun zelfgemaakte lampionnen liedjes gezongen. De ouders gingen in vaste groepen alle
klassen langs en de kinderen kregen na afloop allemaal een klein cadeautje en iets lekkers.

Sinterklaas
Sinterklaas kwam dit jaar in het gezelschap van 3 pieten. Sinterklaas en z’n pieten gingen dit jaar langs alle klassen en hadden voor
de kinderen allemaal een cadeautje meegenomen. De groepen 5 t/m 8 hadden loodjes getrokken. Het was een gezellige dag!
Kerst
De kinderen hadden voor Kerst allemaal wat voorbereid. Ouders, broertjes en zusjes werden op school verrast met een koor en
muziek en konden op de Kerstmarkt leuke kerstspulletjes kopen onder het genot van een hapje en een drankje. De opbrengst van
de verkoop ging naar Edukans.
Ook werd er een film afgespeeld waarin de kinderen van groep 1 t/m 4 te zien en te horen waren met mooie kerstliedjes. In de
sfeervol versierde kerk werd het Kerstverhaal verteld.
Informatieavond
Op 13 april heeft de school een informatiebijeenkomst georganiseerd over de Kanjertraining. Een interessante avond, waarin op
een interactieve manier uitleg werd gegeven over de Kanjermethode. De OR zorgde deze avond voor koffie/ thee met zelfgebakken
cake.
Pasen
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben net als vorig jaar eieren gezocht op het schoolplein. Ook was onze vertrouwde
paashaas weer van de partij om eitjes te verstoppen. Een vrolijk tafereel. De paaslunch viel weer goed in de smaak en ook het
Neut’n Schait’n met de kinderen van de groepen 5 t/m 8 was weer geslaagd.
Koningsspelen
Dit jaar heeft de school weer meegedaan met de Koningsspelen. De kinderen hebben op school ontbeten en zijn daarna de hele
morgen lekker aan het sporten geweest: tennis, volleybal, zaklopen, blik gooien, ballen en de kruiwagenrace.
Informatieavond/Jaarvergadering MR, identiteitscommissie en OR
Alle geledingen van de school zij vertegenwoordigd en doen verslag aan ouders over het afgelopen jaar. De OR zorgt voor de
catering en doet verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar en de financiën. Ook komen er eventuele nieuwe plannen aan
bod.

Musical en afscheidsavond groep 8
De kinderen van groep 7/8 zijn met juf Esther al druk bezig met het oefenen voor de musical. De afscheidsavond staat gepland op
maandag 17 juli. Dit jaar zal groep 7/8 ’s middags in het dorpshuis de musical opvoeren voor de groepen 1 t/m 6. ’s Avonds voeren
zij de musical op voor ouders en andere familie. Na het optreden is er een feestje met een hapje en een drankje.

Financiën:
Het financieel verslag is/wordt uitgedeeld.
Voor volgend jaar blijft de ouderbijdrage € 25,00. Door slim in te kopen houden we steeds kleine beetjes over waarmee we extra’s
kunnen opvangen.
Er wordt jaarlijks een flink bedrag gespaard van de opbrengsten van de oud-papierinzameling. Vorig schooljaar hebben we van
deze opbrengsten een podium, verlichting en gordijnen aangeschaft. Dit jaar heeft de OR opnieuw kinderen/ ouders/ leerkrachten
uitgenodigd om ideeën te bedenken wat we met dit spaargeld kunnen doen voor de kinderen van school. Er zijn vele leuke en
creatieve ideeën in de ideeënbus gestopt.
Er is inmiddels een keyboard aangeschaft. Over andere ideeën wordt nog nagedacht.

Dankwoord
Bij verschillende activiteiten zijn veel ouders geweest, die geholpen hebben om één en ander succesvol te laten verlopen.
Hartelijk dank daarvoor!
We hopen ook het komende schooljaar weer op de hulp van vele ouders te kunnen rekenen. We hebben deze hulp echt hard
nodig!
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