Jaarverslag Ouderraad SWS Op Wier
schooljaar 2019-2020
Samenstelling OR
De Ouderraad van SWS Op Wier bestaat uit:
●
●
●
●

Sandra Pettinga, voorzitter (moeder van Rowin, groep 5, Rosanne, groep 4 en Ryan,
groep 2)
Linda Drijfhout, penningmeester (moeder van Ilse, groep 6)
Mariëlle Terpstra, notulist (moeder van Marit, groep 2)
Ragna van der Heide (moeder van Rosa groep 2)

Activiteiten
Sint Maarten
De kinderen hebben in de kerk Sint Maarten liedjes gezongen en mochten per groep hun
zelfgemaakte lampionnen laten zien. Mattie de Vries heeft hierbij gezorgd voor de muzikale
begeleiding. De kinderen kregen na afloop allemaal een klein cadeautje en iets lekkers.
Sinterklaas
Rommelpiet is dit jaar langsgeweest op school om de schoenen te vullen. Hij had een grote
rommel van de school gemaakt en Ozosnel heeft zelf gepoept op het schoolplein.
Gelukkig heeft hij ook de schoenen van de kinderen gevuld met een zakje pepernoten.
Sinterklaas kwam dit jaar met 3 pieten, met de trekker naar onze school. In de
gemeenschappelijke ruimte hebben de pieten een aantal spelletjes gedaan en hebben alle
groepen opgetreden voor sinterklaas en zijn pieten. Harry Voornhout heeft daarbij de muziek
verzorgd. Daarna zijn de Sint en zijn pieten de klassen rond geweest.
De OR zorgde in de grote pauze voor een broodje knakworst.
Kerst
Het Kerstfeest werd dit jaar opnieuw gevierd in het dorpshuis in Ezinge. De zaal was prachtig
versierd met knutselwerkjes van de kinderen. De kinderen hebben hun ouders, opa’s en
oma’s prachtige toneelstukken, gedichten, muziek en dans laten zien. Alle kinderen hadden
(zelfgemaakte) hapjes meegenomen, zodat iedereen na afloop nog kon genieten van een
hapje en een drankje.
Afscheid juf Fieneke
In februari hebben we met elkaar afscheid genomen van juf Fieneke, waarbij de OR de
hapjes, drankjes en versiering heeft geregeld.
Koningsspelen
Deze gingen dit jaar helaas niet door ivm het corona virus.
Pasen
Ook de paasviering ging helaas niet door ivm het corona virus. Wel heeft de OR een
pakketje rondgebracht voor alle kinderen om cupcakes te bakken en te versieren.

Musical en afscheidsavond groep 8
Er wordt afscheidsfilm gemaakt met groep 8. De film wordt in prinicipe vertoond op school op
29 juni. Het is nog niet helemaal duidelijk of dit ook inderdaad zo doorgaat ivm RIVM
maatregelen. Daarnaast komen de kinderen in gala op school met een limousine. Ze mogen
dan over een rode loper de school binnenlopen.
Alle kinderen uit groep 8 krijgen een zonnebloem.

Dankwoord
Ook dit jaar hebben we veel hulp gehad van ouders/ grootouders bij de activiteiten op
school. Daarvoor hartelijk dank!

Juni 2020

