Oudervereniging St. Jozefschool Jaarverslag 2016-2017

Inleiding
De ouders van de leerlingen van de Sint Jozefschool in Moordrecht zijn
vertegenwoordigd in een oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging is de
ouderraad. De ouderraad zou moeten bestaan uit een oneven aantal enthousiaste ouders.
Er is een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.
Als ouderraad staan we ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
De oudervereniging bestond daarmee tijdens het schooljaar 2016-2017 uit de volgende
leden:
Voorzitter:
Tamara Quist
Secretaris:
Renate Wittebol
Penningmeester:
Lalita Bosma
Leden:
Diane van Egmond, Ingrid van Driel, Lalita Bosma, Monique van
Echten, Renske Bergens, Renate Wittebol, Marjolein van Vliet,
Annemieke Schoonewagen, Xandra van der Linden en Tamara Quist.
De oudervereniging bestond daarmee uit 10 actieve leden.
Gedurende het schooljaar heeft de oudervereniging Xandra van der Linden, Renate
Wittebol en Annemieke Schoonewagen verwelkomd als nieuwe OV leden en afscheid
genomen van Marlies Badri en Marjolein van Vliet.
Dit is een mooie bezetting maar niet oneven, bij stemming is Renske Bergers nooit
aanwezig.
De oudervereniging heeft gedurende het schooljaar 2016-2017 6 keer vergaderd. De
vergaderingen waren verdeeld in twee delen.
Tijdens het 1e deel van de vergaderingen was José Bruijnel als vertegenwoordigster
vanuit het lerarenteam aanwezig.
Tijdens het 2e deel van de vergaderingen zijn alleen de leden van de ouderraad aanwezig
om de voortgang van de commissies te bespreken.
De jaarvergadering werd tevens bijgewoond door de directeur Ria van der Horst.
Daarnaast is er vier maal overleg geweest tussen de voorzitter en secretaris van de
oudervereniging en de directeur.
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Activiteiten 2016-2017
Schoolfotograaf:
Op dinsdag 4 oktober kwam de schoolfotograaf langs. Net als de jaren ervoor waren dit
de heren van Thema! Schoolfotografen. Er is gekozen voor een thema met een zwart
bankje met een witte achtergrond. De foto's werden weer goed ontvangen door de
meeste ouders van de leerlingen.

Sinterklaas:
Op maandag 21 november is de school weer versierd door een aantal hulpouders.
De kinderen hebben net als voorgaande jaren weer hun schoentje mogen zetten en op 5
december is de goedheiligman ontvangen door de St Jozefschool bij de Bredeschool. Na
zijn bezoek aan de onderbouw, heeft hij nog een bezoek gebracht aan de andere 2
scholen in de Bredeschool.

Kerst:
Aan het begin van de feestmaand december kregen de kinderen en ouders een
decemberkalender met daarop alle activiteiten in deze maand. Op 7 december is de
school weer versierd door veel hulpouders, de school zag er wederom gezellig uit.
Woensdag 21 december vond het kerstdiner plaats, net als voorgaande jaren namen de
kinderen zelf hapjes mee en werden die gezellig in buffetvorm in de klas opgegeten.
In het dorpshuis was er gelegenheid voor de ouders om een hapje en een drankje te
nuttigen, bij de koek-en-zopie.

Carnaval:
Carnaval was weer een gezellige drukke boel, met als thema,'doe maar gewoon dan doe
je al gek genoeg'. Na het hossen door de aula hebben de kinderen wat gegeten en
gedronken dit is mogelijk gemaakt door de Oudervereniging. Helaas hebben we geen
optocht gelopen. De kinderen hebben in de klassen met de leerkracht activiteiten
gedaan daarna traden ze voor elkaar op in de aula.

Pasen:
De oudervereniging heeft ervoor gezorgd dat de kinderen na terugkomst van de kerk
konden aanschuiven aan gezellig gedekte tafels met broodjes, matzes en beleg in de
aula. Het was een weer gezellig samenzijn waarbij alle groepen door elkaar heen zaten
en de oudere leerlingen de jongere leerlingen goed assisteerden. De twee paashazen
deelden weer chocolade-eieren uit aan de kinderen.
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Schoolreis:
Donderdag 18 mei zijn de groep 1 t/m 7 op schoolreis geweest.
De groepen 1/2 rood en 1/2 blauw zouden naar buitenspeeltuin de Kievit gaan, maar
wegens slecht weer is er besloten het slechtweer programma te draaien en zijn ze naar
Monkeytown in Gouda geweest. Dit jaar was er helaas geen budget voor een ijsje deze
zijn gesponsord door Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij Abel.
De overige groepen zijn naar Blijdorp geweest. Dit was een geslaagde dag met veel zon
en een enkele bui.

Avondvierdaagse:

Op dinsdag 13 juni werd gestart met de avondvierdaagse. Zoals elk jaar liepen er weer
veel kinderen (en ouders) mee vanuit onze school.
De opzet was hetzelfde als vorig jaar:
- We hebben zelf voor de inschrijvingen zorg gedragen.
- De kinderen mochten niet zonder begeleiding meelopen.
- Er zijn wederom duidelijke afspraken gemaakt.
Dit jaar zijn we voor het eerst gestart vanaf het plein van de Bredeschool.
Elke avond was er een DJ om ons uit te zwaaien op een muzikale beat.
Op donderdag zijn we bij terug komst op het plein door de brandweer verrast met een
verkoelende douche, dit was een groot succes!
Op de laatste avond zijn de kinderen weer binnen gehaald met muziek.
Ook hebben ze een medaille en een ijsje gekregen. De medailles vielen erg in de smaak.

Afscheid groep 8:
Als afscheidscadeau voor groep 8 van school én de oudervereniging kregen alle
schoolverlaters het boek 'mijn schooltijd' weer overhandigd. Tevens kregen zij hun
afscheidsfoto. Tijdens de musicalavond van groep 8 op maandag 3 juli verzorgde de
oudervereniging de hapjes en drankjes in het dorpshuis. Tevens was er vanwege het
thema “bruiloft” bij binnenkomst een glas prosecco voor alle genodigden.

Dank:
Als oudervereniging willen wij alle ouders bedanken die dit jaar (weer) geholpen hebben
met het verzorgen van de vele activiteiten, begeleiden van kinderen en niet te vergeten
het versieren en opruimen van de school. We begrijpen dat iedereen het tegenwoordig
erg druk heeft en zijn dan ook heel dankbaar dat u wel tijd heeft willen en kunnen
vrijmaken om ons een handje te helpen met het organiseren van de bijzondere
momenten op school.

Namens de ouderraad: BEDANKT!

Annemieke Schoonewagen
Oudervereniging
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