Jaarverslag Ouderraad ICB Kaleidoscoop 2016-2017
De ouderraad (OR) is het orgaan op school dat probeert de betrokkenheid van ouders bij de
school te vergroten. We vergaderen ongeveer 1 keer per 6 weken en helpen de leerkrachten
bij het organiseren van activiteiten die buiten het reguliere lesprogramma vallen. Deze
activiteiten vanuit de OR worden bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage (€ 22,50 per jaar
per kind).
Voorbeelden van deze activiteiten zijn het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, paaseieren
zoeken en de workshops. Deze activiteiten maken het voor de kinderen nog interessanter en
leuker op school.
De ouderraad bestond afgelopen schooljaar uit de volgende leden:
Linda Bouwsma (voorzitter)
Sandra Been (penningmeester)
Wilma van Delft
Roy Wijkoord
Sven van Acker (tot oktober 2016)
Esther Luth (penningmeester)
Raymond Versteeg
Marike van den Ham (secretaris)
Thonny ….
Monica van der blij
Marijke van de Beek
Hieronder is te lezen wat de ouderraad het afgelopen schooljaar onder andere heeft
georganiseerd.
Openingszondag:
De open zondag op school dient er voor om de kinderen een kijkje te laten nemen in de
school nadat ze zes weken van de vakantie hebben genoten. De kinderen kunnen dan
(weer) even wennen aan de school, door het lokaal en de leerkracht te bezoeken. Hierdoor
is de eerste echte schooldag op maandag voor sommigen wat minder eng. Anderen (zeker
ook de ouders) gebruiken deze open ochtend om bij te praten en weer kennis te maken met
de klasgenoten. Verder wordt deze ochtend gebruikt om vragen te stellen aan de docenten.
Deze open ochtend wordt door velen zeer gewaardeerd.
Verjaardagscadeau
Als de kinderen jarig zijn, mogen ze uit de grabbelton een klein cadeautje grabbelen. Deze
worden ingekocht en ingepakt door de ouderraad.

Workshops
Ook afgelopen jaar waren de kinderen weer erg enthousiast over de workshops. De
kinderen konden kiezen uit verschillende onderwerpen zoals: koken/bakken, drama, dansen,
werken met wol, mandjes maken, stad bouwen en mozaïeken. De groepjes waren niet
groter dan 8 a 9 leerlingen. De kinderen van de verschillende groepen zaten zoveel mogelijk
door elkaar.
Sinterklaasfeest
De or heeft geholpen bij de viering van Sinterklaas. Het pietencircuit was weer een groot
succes er liep een piet rond en er was lekkers en drinken voor de kinderen.
De schoenen mochten gezet worden en Sinterklaas kwam met 3 pieten op school om
pepernoten en cadeau’s uit te delen. Ze kwamen aan in een ambulance en werden
opgewacht door de kinderen.
We hebben dit jaar nieuwe pakken voor de pieten kunnen aanschaffen.
Kerstfeest
In samenwerking met de leerkrachten organiseert de OR het feest voor kerst.
Dit jaar hadden we een lichtjestocht georganiseerd en maakten alle ouders een hapje voor
op school. We liepen door de wijk waar op verschillende adressen een toneelstukje werd
opgevoerd. Terug op school mochten we sterretjes aansteken en daar een wens bij doen.
De school werd mooi versierd en na de lichtjestocht stond de OR klaar met erwtensoep voor
de ouders.
Paasfeest
Tijdens het paasfeest heeft de or geholpen met het organiseren van het circuit. Allerlei leuke
knutsel activiteiten en aan het eind kreeg ieder kind een paas traktatie. Ook kwam de
paashaas weer gezellig eieren verstoppen.
Carnaval
De hele week zijn er allemaal verschillende dagen, zoals de gekken sokken dag, gekleurde
sjaaltjes dag en maffe hoedjes dag. De laatste dag mocht iedereen verkleed en was het
groot feest. De OR….
Afscheid groep 8
Vanuit de OR hebben we geholpen bij het afscheid nemen van groep 8. De catering is vanuit
de OR met een aantal ouders uit groep 7 geregeld. Op de avond zelf hebben ook
verschillende (OR)ouders geholpen om er een geslaagd feest voor de leerlingen van groep
8 van te maken.
Afscheid Aart Wouters
Vanuit de OR hebben we geholpen bij het afscheid van Aart Wouters. We hebben een
gezamenlijk cadeau gekocht voor Aart. Dit hebben we tijdens het afscheid gegeven namens
de OR en alle ouders en leerlingen. Tijdens het afscheid zelf hebben ook verschillende OR
leden geholpen om de catering te verzorgen.

