Voor u ligt het jaarverslag van de oudervereniging van ’t Startblok 2017-2018.
Op maandagavond 15 oktober a.s. zijn wij op school aanwezig voor de
oudervereniging vergadering. Heeft u vragen over het jaarverslag of wilt u meer
informatie? U bent van harte welkom. De vergadering start om 19:30 uur.
Onze oudervereniging bestond in 2017-2018 uit 9 betrokken ouders, te weten:
▪ Linda van der Voort
voorzitter
▪ Esther Hulspas
vicevoorzitter
▪ Patricia van Os
secretaresse
▪ Silvia van Schie
penningmeester
▪ Danielle van der Ende
▪ Esther Middelburg
▪ Marleen Bongaards
▪ Ania Szkudlarek
▪ Nathalie Boelens

Halverwege het schooljaar is er een ouder bijgekomen om ons team te versterken:
▪ Peggy Mulder
Aan het einde van het schooljaar hebben we afscheid genomen van:
▪ Esther Middelburg

Alle activiteiten vanuit de oudervereniging worden financieel mogelijk gemaakt door
middel van een vrijwillige contributie van € 45,00. Ook zit in deze contributie de
kosten € 25,00 van het schoolreisje en voor de leerlingen van groep 8 een bijdrage
van € 25,00 voor het schoolkamp. Deze kosten zijn niet vrijwillig. De hoogte van dit
bedrag wordt jaarlijks vastgesteld. Dit bedrag is per leerling en geldt voor alle
leerlingen die voor Kerstmis op school zitten. Voor de kinderen die na de
kerstvakantie op school komen, wordt het bedrag (per 2 maanden) bijgesteld aan de
hand van de resterende activiteiten.
De inkomsten en uitgaven van de oudervereniging worden door de penningmeester
bijgehouden. Dit jaar is de kascontrole uitgevoerd door een ouder van ’t Startblok:
Mark Zwinkels. Voor het financiële jaarverslag verwijs ik u naar de bijlage.
Afgelopen jaar zijn we zes keer bij elkaar gekomen voor een vergadering. Hierbij is
ook een directielid van school aanwezig. Buiten de vergaderingen en de activiteiten
om zijn we regelmatig ’s avonds en onder schooltijd bezig.
De activiteiten en daarbij behorende taken zijn aan het eind van het vorige schooljaar
verdeeld onder de leden.

Wat doet de oudervereniging?

✓ Klankbord voor alle ouders
✓ Hand- en spandiensten voor de school
✓ Ondersteunen van diverse activiteiten (zie volgende pagina)
✓ Alle nieuwe schoolboeken worden gekaft met boeklon.
✓ Er wordt aandacht geschonken aan leerkrachten in vreugdevolle en/of
verdrietige tijden in de vorm van een kaart, bloemen en/of een presentje.
✓ Leerkrachten die uit dienst treden en ov-leden die afscheid nemen, krijgen
een toepasselijk kado.
✓ Een aanspreekpunt voor de LOL-Moeders.
Na iedere schoolvakantie worden alle kinderen gecontroleerd op luizen
door hulpouders.
✓ We onderhouden contact met de MR wanneer er bijzonderheden zijn.
✓ De voorraadkast wordt opgeruimd en bijgehouden.
✓ De dieetlijst van de kinderen wordt actueel gehouden.

De Oudervereniging hielp het afgelopen jaar bij de volgende activiteiten:

▪

Kamp groep 8:
4 t/m 7 september
De ov betaalt het gehele kamp.

▪

Schoolfotograaf:
19 en 21 september
De kinderen werden begeleid naar de fotograaf en er werd op toegezien dat
alle kinderen er netjes uitzagen voor de foto. Ook de lijsten en planning werd
geregeld door leden van de ov.

▪

Dag van de leraren:
5 oktober
De leerkrachten werden in het zonnetje gezet voor hun inzet en enthousiasme.
De kinderen hebben geholpen met het inpakken van de presentjes.

▪

Boekenkraam met Kinderboekenweek:
4 tot 15 oktober
De oudervereniging heeft geholpen bij het verkopen van de tweedehands
boeken en uitzoeken hiervan. Groep 8 verkocht deze.

▪

Sinterklaasfeest:
5 december
Er is een actieve groep ov-leden die de praktische zaken regelt rondom
sinterklaas. Zo regelen zij:
- versieren van de school;
- cadeaus kopen voor kinderen van groep 1 t/m 4 en deze inpakken;
- budget beschikbaar stellen voor de groepen 5 t/m 8 voor een
groepscadeau;
- de kinderen mochten een dag hun schoen zetten, deze werden gevuld;
- Sinterklaas met pieten huren;
- strooigoed;
- de Sint begeleiden tijdens zijn rondgang in school.

▪

Kerstviering:
21 december
Een andere actieve groep ov-leden regelt de praktische zaken met kerst:
- Zij brachten de algemene ruimtes in kerstsfeer met kerstversiering.
- Zorgden op de dag zelf voor tafelkleden, servetten, plastic bekers en
limonade.
- Tijdens de musical zijn alle kaarsjes in de klassen aangestoken voor het
kerstdiner.
- Tussendoor namen zij de verschillende gerechten in ontvangst en zorgden
ervoor dat dit in de betreffende klas terecht kwam.
- Na de viering in de klas schonken zij buiten op het kleuterschoolplein
glühwein en chocomelk voor de ouders en kinderen om zo het jaar
gezamenlijk af te sluiten.

-

De oudervereniging legde contact met de scouting. Leden van de scouting
verzorgden de vuurkorven en hielden toezicht.

▪

Carnaval:
9 februari
Een groep ov-leden heeft de hal versierd. Zij regelde de carnavalsvereniging
die ’s middags langskwam. Daarna was er open podium met ov-leden in de
jury. Zij regelden dat er voor iedere deelnemer een beker was. Er werd
limonade geschonken met wat lekkers erbij.

▪

Damtoernooi:
21 februari
Dit wordt door ouders buiten de ov georganiseerd. De ov biedt zo nodig
ondersteuning.

▪

Pasen:
29 maart
De oudervereniging zorgde voor een versierde paastak in de hal. Ook werden
de servetten, tafellakens en limonade voor de paaslunch geregeld.

▪

Handbal:
30 maart
Er is gezorgd dat er ouders waren die de teams coachten en de tassen stonden
klaar met voor ieder kind een sporttenue.

▪

Voetbaltoernooi: 11 april
Er is gezorgd dat er ouders waren die de teams coachten en de tassen stonden
klaar met voor ieder kind een sporttenue.

▪

Koningsspelen:
26 april
De oudervereniging zorgde ervoor dat er tijdens de spelletjes c.q.
sportochtend limonade en ontbijtkoek werd uitgedeeld. Zij zorgen ook voor
koffie en thee voor de begeleiders.

▪

Schoolreisje:
5 mei
De groepen 1 t/m 4 ging naar Plaswijckpark. De groepen 5 t/m 7 ging naar
Duinrell. Alle kinderen kregen een zakje chips van de oudervereniging.
De oudervereniging kiest het themapark in overleg met de leerkrachten, regelt
de bussen, bewaakt de financiën en verzorgt de schoolshirts voor
herkenbaarheid tijdens het uitstapje.

▪

Musical groep 8: 10 juli
De boodschappen voor deze avond werden gedaan en betaald. De catering
werd volledig verzorgd door de oudervereniging.

