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Bestuur 

 

In het schooljaar 2014-2015 bestond het bestuur van de ouderraad uit de volgende leden: 

Wouter van Grinsven (voorzitter), Claudia Pollen (secretaris), Silvia Hofland (penningmeester), 

Carina Kuijpers (communicatie en webstek) en Marion McCormack (commissies).  

 

Het bestuur heeft afgelopen schooljaar regelmatig vergaderd. Daarnaast is er een algemene 

ledenvergadering geweest. Ook is er regelmatig overleg met het schoolbestuur. 

 

Er zijn afgelopen schooljaar een tweetal nieuwsbrieven verschenen: in februari en april (de 

jubileum nieuwsbrief). De nieuwsbrieven zijn digitaal verzonden. 

 

De ouderbijdrage was afgelopen schooljaar vastgesteld op EUR 36,50 per kind.  

 

Afgelopen jaar werd er in en om de school volop verbouwd. Gelukkig hebben alle activiteiten geen 

hinder ondervonden van deze verbouwing. 

 

 

Activiteitencommissies 

 

 

Sportevenementen 

De sportevenementen afgelopen jaar waren de marathon en de schoolprestatietierit. De 

oudervereniging was bij beide evenementen aanwezig met een standje met drinken en iets 

lekkers.  

 

Herfstwandeling 

De kleuters hebben het kabouterpad in het Glorieuxpark gelopen, waar ze bij verschillende echte 

kabouters opdrachten konden uitvoeren.  

 

Sinterklaas 

Dit jaar hadden we erg speelse pieten, die de TV hebben stukgemaakt en abseilend het dak van 

school afkwamen. Door de groepen zelf waren er spelletjesochtenden georganiseerd in het teken 

van Sinterklaas. Groep 3 is naar het kasteel van Sinterklaas in Helmond geweest.  

 

Natuurlijk zijn er ook schoentjes gezet en uiteraard heeft de Sint alle klassen bezocht. Daarbij 

had hij voor alle kinderen cadeautjes meegebracht en natuurlijk pepernoten. 

 

 



Kerst 

Alle klassen waren weer verlicht met een mooi versierde kerstboom en in de hal stond de 

kerststal. De kinderen hadden allemaal een fles versierd, die als kandelaar dienden. Deze zijn 

vervolgens verkocht aan de ouders. De opbrengst (EUR 1000) is geschonken aan Stichting 

Bungamati.  

 

Tijdens de kerstviering was er ‘s avonds een kerstdiner in de klassen, waarbij de klasse-ouders 

obers waren. Vervolgens konden de ouders hun kinderen ophalen onder het genot van een glaasje 

glühwein. 

 

De vrijdag voor Kerst is de hele school naar de Sint Joriskerk gegaan, waarbij er kerstliedjes 

zijn gezongen en groep 8 het kerstverhaal heeft nagespeeld.  

 

Carnaval 
De Carnavalsviering werd gestart in de klas met een modeshow. Daarna was er groot feest in de hal 

met verschillende acts en tussendoor een polonaise.  Eten en drinken was gesponsord door Jumbo. 

 

Kleutermusical 

Dit schooljaar was er een groots circus opgevoerd door de kleuters. Ondanks de verbouwing was 

het circus goed te volgen. De oudervereniging heeft gefilmd en de DVD ter beschikking gesteld 

aan de klassen, zodat deze gekopieerd kon worden. 

 

Pasen 

Dit jaar hebben de kinderen met Pasen allemaal mooie paasknutsels gemaakt. Vanwege de regen 

hebben de groep 1 t/m3 paaseieren gezocht in de school. De overige groepen zijn vereerd met 

een bezoekje van de Paashaas en hebben een chocolade-ei gekregen. Ook is er weer gesmikkeld 

van een heerlijk paasontbijt. 

  

Koningsdag 

In verband met de jubileumweek zijn er geen activiteiten georganiseerd rondom koningsdag. 

 

Jubileumweek 

Groots feest was het afgelopen jaar in verband met de viering van het jubileum van school.  

In deze week zijn het schoolreisje, sportdag, de bedankavond en de kunstmaand samengevoegd 

tot één spetterend geheel. 

 

Zo zijn we naar de Efteling op schoolreisje geweest, hebben we een waterspektakel gehad bij de 

Tongelreep (bovenbouw) en een spelletjesdag bij het Indoor Sportcentrum (onderbouw). Ook is 

er een schoollied opgenomen in een echte studio en is deze verfilmd in een lipdub. Er is veel 

geknutseld en geverfd, de kinderen hebben kunstjes gedaan op een tumblingbaan en genoten van 

een vogelshow. Ondertussen stond er een poffertjeskraam en limonadekraam op het schoolplein. 

Ook de vossenjacht en oud Hollandse spelen waren een groot succes. Als afsluiting was er een 

knalfeest op school voor alle ouders en leerkrachten.  

 

Afscheid groep 8 

Voor het afscheid van groep 8 is er een feestelijke lunch georganiseerd, waarbij ook heel veel 

teamleden aanwezig waren.  

 

Raamdecoratie 

Ook afgelopen schooljaar heeft een groepje enthousiaste ouders de versiering van de ramen voor 

haar rekening genomen. 



 

 

 

Overige activiteiten 

 

Leerkrachten die een kindje hebben gekregen of te maken hebben gehad met ziekte hebben een 

kaartje van oudervereniging ontvangen. 

 

Dit jaar hebben ook de communicanten en vormelingen een felicitatiekaart ontvangen.  

 

Ouders hebben afgelopen schooljaar op verschillende momenten de mogelijkheid gehad 

schoolshirts te kopen. Dit jaar ook met online verkoopmogelijkheid. 

 

Dit jaar is er een bijzonder bedankje gegaan naar Marion McCormack voor al haar inspanningen 

tijdens de jubileumweek. Zij heeft een diner aangeboden gekregen bij de Wiro Wok.  

 


