Jaarverslag Ouderraad
Schooljaar 2012/2013
In dit jaarverslag kijken we kort
terug op het schooljaar dat
achter ons ligt, 2012/2013.
Afgelopen schooljaar werd
geopend met een kerkviering met
medewerking van pastor Lonneke.
’s Avonds was er een sponsorloop
met koffie en thee bij het veldje en
aansluitend een buffet op het plein.
Opbrengst – aangevuld met opbrengst
C1000 actie – ten bate van het
tuinhuisje op het schoolplein.
Oud ijzer…
Er werd veel oud ijzer opgehaald en
dit leverde het bedrag van
3114,59 euro op ! Het is ieder jaar
weer een hele organisatie, maar
dankzij dit geld kunnen we veel
activiteiten voor de leerlingen
financieren en kan de ouderbijdrage
laag blijven.
Jaarvergadering
De jaarvergadering van de OR op
maandag 5 november was dit keer
zonder aansluitend thema.
Er werd wel een tijd stevig over de
onderwerpen van de jaarvergadering
gediscussieerd, uiteindelijk bleek dit
erg zinvol en verhelderend.
Sint en …eh…..
Blauwe, rode, gele , groene…? Nee,
gewoon (!) zwarte Piet gelukkig.
Het was weer een spannend maar
geslaagd feest dit jaar.
Zwevende steen.
Daar werd dit jaar een sfeervolle
Kerst beleefd, met een levende
Kerstgroep en een koor wat er
prachtig bij gezongen heeft.

Sportief…
Schoolhandbal, schoolvoetbal,
wandel3daagse, sportdag onderbouw en
sportdag bovenbouw – het was allemaal
sportief. Met schoolvoetbal werd door 2
teams de finale gehaald, maar helaas
verloren beide teams.
Evengoed een fantastische prestatie!
Schoolreisjes…
Dit jaar gingen de groepen 3,4 en 5 naar
de Flierefluiter , lekker rondrennen, spelen
en op pony’s rijden. De groepen 6,7 en 8
gingen naar Omnimobilae voor een
enorme sportieve uitdaging.
Voor allen een zeer geslaagde dag.
De ouderraad…
Heeft naast genoemde activiteiten nog
aan heel wat andere activiteiten haar
steentje bijgedragen, zoals Paashaas,
luizencontrole, onderhoud van de
schooltuin, klokken tijdens 10minutengesprekken, verzorgen van
bloemen/cadeaus bij festiviteiten en
komst/afscheid van meesters en juffen.
Het jaarlijkse cadeau voor de meesters
en juffen was dit keer een klok (wederom,
de oude had het opgegeven).
BEDANKT!!
Namens de ouderraad willen we iedereen
die ons het afgelopen schooljaar geholpen
heeft met al deze activiteiten (én met
allerlei andere activiteiten waarbij de hulp
van ouders onmisbaar is) hartelijk
bedanken.
Dit jaar werd wederom duidelijk dat een
goede samenwerking tussen team, MR,
OR en ouders van groot belang is.
We hopen dat we het komende schooljaar
wederom kunnen rekenen op een goede
samenwerking en veel hulp van ouders en
vrijwilligers!

Hoonhorst, november 2013.

