Secretariaat:
Valerie Graef
Allee 1
6118 DD Nieuwstadt
tel: 046 2041 241 / 06 10 279 384
valerie.graef@gmail.com

Secretarieel jaarverslag schooljaar 2018-2019
Vergaderingen
Bestuur: 8 bijeenkomsten
Algemene jaarvergadering: 1 bijeenkomst (14 november 2018)

Samenstelling OV
Het bestuur van de oudervereniging bestond in het schooljaar 2018-2019 uit 14 leden:
Mark Hermans (voorzitter)
Maurice Muyres (penningmeester) *
David Salemans (penningmeester) *
Valerie Graef (secretaris)
Kim Bergs
Britt Brouwers
Wendy Frie
Ursula Hoorens
Ellis Janssen
Yvette Jetten
Annique Lemaire
Minke Maassen
Monique Maassen
Monique Manusama
Tom Quaedvlieg
Maggy de Vaan
Het penningmeesterschap binnen de OV wordt door twee leden ingevuld: Maurice verzorgt de
lopende zaken en David de ouderbijdrage.

Activiteiten
Zoals in voorgaande schooljaren heeft de OV – in nauwe samenwerking met het team – een aantal
activiteiten uitgewerkt en georganiseerd. In de meeste gevallen worden er binnen de OV commissies
samengesteld om dit vorm te geven; de commissies beleggen hiervoor afzonderlijke vergaderingen.
Onderstaand een korte weergave van elke activiteit:

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf heeft individuele – en groepsfoto’s van onze kinderen gemaakt op 1 november
2018. 6 Leden van de oudervereniging hebben geholpen bij het halen en terugbrengen van de
kinderen naar de klassen, schoenen aan- en uittrekken (bij de jonge kinderen) en het verwerken
van de bestellingen. Er waren wat strubbelingen t.a.v. de groepsfoto’s omdat ouders hadden
verzuimd de toestemmingsverklaring in te vullen en sommige kinderen dus onbedoeld niet op de
groepsfoto stonden waaronder de afscheidsfoto van groep 8. De fotograaf is in maart
teruggekomen om alsnog deze foto te maken met alle kinderen van groep 8.
Kerstviering
Op 19 december 2018 heeft ’s avonds de kerstviering plaatsgevonden. Ieder jaar weer een
sfeervolle gebeurtenis. Er werd muziek gespeeld en de kinderen zongen kerstliedjes. Daarna
gingen de afzonderlijke groepen naar hun eigen lokaal om daar naar het kerstverhaal te luisteren,
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cq het uit te beelden en tussendoor te genieten van de lekkernijen die de ouders hadden gemaakt
en die in elke klas in buffetvorm klaarstonden. Buiten op het schoolplein was een kerstcafé
ingericht, waar ouders onder het genot van glühwein of warme chocolademelk konden wachten op
hun kinderen.
Carnaval
Op vrijdag 1 maart 2019 werd er vastelaovend gevierd. De kinderen en leerkrachten verzorgden
weer een prachtige optocht door het dorp. Muziek werd verzorgd door muzikanten uit de
plaatselijke Zaate Hermeniekes en Harmonie Les Amies Reunies. Carnavalsvereniging de
Foetelaers was traditiegetrouw aanwezig met Prins Levi I, Prinses Laura, Jeugdprins Pim en
Jeugdprinses Dulani. De viering vond plaats in het Gemeenschapshuis waar elke klas een
optreden verzorgde. Tussen de optredens door werd er gehost en gesprongen.
Chocolade paaseitjes
De kinderen hebben voorafgaand aan Pasen paaseitjes verkocht. De OV heeft de bestellingen
verwerkt en de afhandeling met Rousseau geregeld. Met hulp van ouders zijn de zakjes met
paaseitjes klaar gemaakt.

Schoolreis
De OV is betrokken bij de organisatie van de schoolreisjes van groep 1 t/m 7. De werkgroep
bestaat uit drie ouders uit de OV en een leerkracht. In 2016 is een driejarenplan ingesteld voor
groep 1 t/m 5, hetgeen inhoudt dat deze groepen drie achtereenvolgende jaren naar een
verschillende locatie gaan en dat in het vierde jaar de cyclus weer opnieuw begint. Dit jaar was het
vierde jaar dus de locaties van het eerste jaar werden weer bezocht, t.w. Kinderstad Heerlen voor
groep 1 en 2 en Dierenrijk Nuenen voor groep 3, 4 en 5. Groep 6 en 7 gaan naar de ‘vaste’ locatie
Toverland. Al in het najaar van 2018 heeft de OV offertes opgevraagd bij diverse
busmaatschappijen en de locaties gereserveerd. Op deze manier zijn de kosten voor de bussen
lager en kan er gebruik gemaakt worden van vroegboekkortingen. De OV schiet de betaling aan de
locaties voor indien nodig en dit wordt vereffend als de gelden geïnd worden voor aanvang van de
schoolreizen.

Sportdag
De sportdag vond plaats op 26 september 2018. Voor de tweede keer in z’n nieuwe vorm, d.w.z. in
samenwerking met lokale sportverenigingen en onder leiding van Mr. Baron. Alles is goed verlopen
en iedereen is nog steeds enthousiast over de nieuwe opzet.

Schoolkamp
De OV heeft boodschappen gedaan voor het kamp, deze worden betaald uit de ouderbijdrage. De
OV bekostigt de T-shirts die alle leerlingen krijgen als souvenir van groep 8.

Laatste Schooldag
De laatste schooldag op 4 juli 2019 kende een geheel nieuwe opzet. In tegenstelling tot de
afgelopen jaren was er geen wandeltocht (speurtocht of vossenjacht) door het dorp, maar heeft
alles zich rondom de school afgespeeld. Sport en (water)spel viel bij iedereen goed in de smaak.
We mochten rekenen op de hulp van veel ouders en de dag was een succes. E.e.a. werd
traditiegetrouw afgesloten met een Amerikaanse lunch en het uitzwaaien van groep 8. Ook werd
juf Hannie dit jaar uitgezwaaid door alle leerlingen.

