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Voorwoord

Afgelopen School jaar is er weer een hoop gebeurd gelukkig was het een jaar die wij bijna helemaal
op school hebben mogen doorbrengen. Ook dit jaar speelde Covid een grote rol en moesten er
plannen worden aangepast. Maar ook veel dingen hebben we wel kunnen doen met een beetje hulp
en wat aanpassingen is het een gezellig geslaagd jaar geweest.

Eén van de taken van de Oudervereniging is de ouderbetrokkenheid stimuleren.
Zonder jullie en wij als ouders kunnen vele leuke en leerzame activiteiten binnen school niet
doorgaan. Denk hierbij aan de uitstapjes, maar ook het knutselen en andere activiteiten. Maar ook
het versieren van de school passend bij het seizoen of de vieringen.
Extra activiteiten zoals sinterklaas, kerstviering en juffendag worden gefinancierd door de vrijwillige
ouderbijdrage. 
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Samenvatting afgelopen periode 

Leden van de ov :

Manon, Femke ,Carlo ,Pascal, Agnes , Wendy , Rosaline, Petra en Bluette.   

Er is halverwege het schooljaar afscheid genomen van Rosaline, zij is bij de OR gegaan en eind van dit
schooljaar nam ook Carlo Afscheid. Wij zijn actief op zoek gegaan naar een aantal nieuwe leden voor
het nieuwe schooljaar 2022/2023

Afgelopen periode is de ov meerdere malen samengekomen. Bij deze bijeenkomsten worden
activiteiten van het komende schooljaar besproken en de bijbehorende taken verdeeld over de leden
Ook wordt er gekeken naar de budgetten die er voor elke activiteit zijn.

Bij de start van het schooljaar is de schoolfotograaf weer geweest en heeft ze alle kinderen
individueel en per klas op de foto gezet. Gelukkig mochten dit schooljaar broertjes / zusjes die niet op
school zaten ook weer aansluiten bij de fotograaf hier voor kon iedereen zich apart aanmelden.
Twee ouders van de  ov begeleid dit proces en plannen direct een nieuwe datum met de
schoolfotograaf voor volgend schooljaar. 

Begin het schooljaar hebben we met de hele school het schoolreisje ingehaald die niet door kon
gaan. Hierdoor hadden de kinderen dit jaar 2 schoolreisjes gepland staan de eerste was naar
Hoenderdaell een zeer geslaagd dagje uit met ze alleen.
Het tweede schoolreisje stond gepland aan het einde van het schooljaar deze was van groep 1 tot
groep 6 en ging naar de Linnaeushof. Ook deze was met prachtig weer ontzettend geslaagd.
Groep 7 en 8 gingen gezellig met ze alleen op de fiets naar het schoolkamp.
Zij werden door de ov bij terugkomst op het schoolplein onthaalt met een lekker broodje knakworst
en limonade.

De juffen verjaardag is ook weer groots gevierd, hierbij had de ov gevraagd aan alle kinderen om
ieder een bloem mee te nemen voor de leerkracht. Dit is ontzettend gewaardeerd door de
leerkrachten. Natuurlijk waren juf Alet en Corrina ook niet vergeten, hiervoor had de ouder
vereniging 2 mooi bossen bloemen gehaald. 

De ov en versier groep zorgt er samen voor dat de school wordt versierd tot het juiste seizoen en in
de verschillende thema’s. Hierbij kunt u onder andere denken aan herfstsfeer, sinterklaas, kerst enz.
Ondertussen zitten in de versiergroep-app een groot aantal ouders die hard nodig zijn om samen alles
gezellig te maken alle hulp hierbij is welkom.

Ook dit jaar kwam sinterklaas ons weer vereren met een bezoek op school. Dit vergden wel wat extra
aanpassingen omdat de Covid weer op kwam zetten.   
Ook hebben we het hele cadeautjes concept dit jaar veranderd. De kinderen mochten dit jaar voor
het eerst door de schatkamer, waar piet alles had klaargezet. Hierdoor kon ieder kind zelf een
passend cadeautje uitzoeken.
Een aantal weken van te voren wordt er gestart met het plannen van dit grote feest. Ook dit jaar was
dat extra moeilijk omdat de covid regels steeds werden aangepast.
Maar het is uiteindelijk allemaal weer gelukt, wat was het weer een feest! Ondanks alle maatregelen
kon de Sint samen met 1 piet toch komen. Op een veilige afstand was er voor gezorgd dat de Sint alle
groepen in de aula kon ontvangen. Helaas kon de geplande hulp van ouders niet doorgaan maar dit
kon de pret niet drukken. En ook aan de kinderen die niet aanwezig konden zijn, was gedacht zij
deden de viering gewoon online mee.



Groep 7/8 hadden prachtige surprises gemaakt waarbij ook iedereen met wat moois naar huis ging.
Als schoolcadeau gaf de Sint dit jaar een rode loper, die al een aantal keer is gebruikt afgelopen
school jaar.

Kerst wordt ook ruim van te voren gepland maar ook dat was weer passen en meten. Wat mag wel en
wat kan er niet. Hierbij moest er ook op het laatste moment worden geschakeld. Hierbij werden
zakjes met lekkers klaargemaakt en werd er toch gezamenlijk op school gegeten.
Er werden kerst verhalen voorgelezen en gezongen. Ondanks alles was het geslaagd en kunnen we
terugkijken op een bijzondere kerstviering. 

Tijdens de Koningsspelen heeft de ov nog 2 extra sportactiviteiten kunnen regelen. Er was kinderyoga
geregeld en boks lessen. Dat was weer even heel wat anders maar wel ontzettend leuk en leerzaam.

Met de paasviering heeft de ov een hele lading paaseieren en paasfiguren verstopt in de speeltuin.
Waarbij alle kinderen op zoek moesten, via een voorbeeldkaart, naar verschillende lekkernijen.

Ook zijn we weer druk bezig geweest om kleding te verzamelen voor de bag 2 school. Met deze
opbrengst is groep 7 en 8 naar het oorlogsmuseum in Medemblik geweest en groep 1,2,3 zijn naar
het kabouterpad in Schoorl geweest.

Gezien de huidige stijging van prijzen is voor komend schooljaar de ouderbijdrage met 2,50 verhoogt.

Voor het schooljaar 2022/2023 staat er weer genoeg op de planning waar wij als OV ons weer
volledig op gaan inzetten. Alle hulp is natuurlijk welkom schroom niet om je aan te bieden en vraag
gerust waar hulp nodig is.

Met vriendelijke groet,

De OV


