Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het jaarverslag en het financieel verslag van de ouderraad van O.B.S. “ De
Twee Wieken”. In dit jaarverslag brengen wij u op de hoogte van de activiteiten die de
ouderraad het afgelopen schooljaar heeft georganiseerd en ondersteund.
We starten met een algemeen deel: Hoe werkt de ouderraad, wie zitten er in de
ouderraad en hoe vaak en waarover wordt er vergaderd.
In deel twee van dit jaarverslag vindt u de belangrijkste informatie; namelijk welke
activiteiten de ouderraad dit afgelopen schooljaar heeft georganiseerd.
Een overzicht van de financiën van de ouderraad wordt in november 2015 aan dit
verslag gekoppeld.
De ouderbijdrage is vrijwillig, omdat deze bijdrage bedoeld is voor activiteiten buiten het
gewone lesprogramma zoals; schoolreis, sporttoernooien, Sinterklaasfeest, kerstdiner
en voorjaarslunch.
De ouderbijdrage is weliswaar vrijwillig en wordt geïnd door de ouderraad, maar als de
ouderbijdrage niet voldaan wordt, kunnen kinderen uitgesloten worden van de, middels
deze bijdrage bekostigde, te organiseren activiteiten.

Jaarverslag Ouderraad O.B.S. De Twee Wieken 2014/2015
ALGEMEEN
Hoofdgroepvergaderingen:
Sinds september 2014 wordt er weer gezamenlijk vergaderd. De hoofdgroep (bestaande
uit een vertegenwoordiging van beide locaties) vergaderd voorafgaand aan de
locatievergadering.
De hoofdgroep bespreekt en evalueert de activiteiten, die voor
beide locaties relevant zijn en/of gezamenlijk georganiseerd
worden.
U kunt daarbij denken aan het afscheid van groep 8, de
schoolfotograaf en de schoolreisjes. De notulen van de
locatievergaderingen worden altijd bij de
hoofdgroepvergaderingen besproken.

Locatievergaderingen:
Tijdens de locatievergaderingen worden de praktische zaken besproken. Het aantal
vergaderingen is afhankelijk van de behoefte aan een vergadering. De beide
locatiegroepen vergaderen ongeveer 5 tot 6 keer per schooljaar. Vaak worden zaken
ook tussendoor besproken en/of via de e-mail geregeld.
Activiteiten vinden meestal op de eigen locatie plaats. Denk daarbij aan het kerstdiner,
de voorjaarslunch en het bezoek van Sinterklaas. Tijdens de locatievergaderingen wordt
besproken wie wat doet en hoe de activiteiten worden ingevuld.
Aan het begin van het jaar wordt er besproken wie welke activiteit organiseert, zodat,
indien noodzakelijk, de leden van de verschillende locaties contact met elkaar op
kunnen nemen.
Samenstelling:
De Ouderraad bestaat voornamelijk uit ouders van leerlingen die mee willen helpen bij
de organisatie van allerlei (leuke) activiteiten voor de kinderen op school. Zonder deze
hulp zouden veel activiteiten gewoon niet geregeld kunnen worden.
Het gaat dan om praktische dingen als de boodschappen doen, in de klassen helpen,
koffie en thee klaarzetten en helpen met het eten klaarmaken- en zetten.
De bestuursleden van de ouderraad en de leerkrachten die in het schooljaar 2014/2015
betrokken waren bij de ouderraad staan hieronder aangegeven.
Locatie Duivenvoorde

Locatie Roerdompstraat

Bestuur ouderraad:
Monique Rozendaal (voorzitter/kas)
Notuleren gebeurt door allen om beurten

Bestuur ouderraad:
Jolijn v.d. Berge(notuliste)
Bertine Weeda (voorzitter)

Leerkrachten:
Githa van der Windt
Wilma Wolst

Leerkrachten:
Koen Offermans
Linda de Frel

Hoofdgroep
Ouderraadsleden:
Monique Rozendaal
Petra Kroon
Jolijn v.d.Berge
Bertine Weeda
Leerkrachten:
Koen Offermans
Githa v.d.Windt

DEEL 2:

De activiteiten:

In september gaat de ouderraad direct met de activiteiten van start. Dan
staan de schoolreizen van groep 3 / 4 en groep 5 / 6 weer voor de deur.
De schoolreizen worden uitgezocht en geregeld door de
schoolreiscommissie.
Deze commissie bestaat uit leden van de ouderraad en leerkrachten
van de beide locaties. De groepen van beide locaties gaan gezamenlijk
op schoolreis.
Bestemmingen in schooljaar 2014/2015:
Groep 1 / 2 Pukkemuk
Groep 3 / 4
Natuurschool in Stellendam
Groep 5 / 6 Tiengemeten
Groep 8
De Efteling.
De schoolreis van groep 8 vond aan het eind van het schooljaar plaats. Groep 7 gaat
niet op schoolreis maar op werkweek, meestal in april/mei.
Ook dit jaar waren de schoolreisjes weer geslaagd.

In november/december was Sinterklaas de belangrijkste activiteit. De kinderen van de
onderbouw mochten hun schoenen zetten en ook de kinderen van de bovenbouw
kregen van de Sint een cadeautje. Op 5 december bracht de Sint een bezoek aan de
school. De ouderraad regelde de aanschaf en het inpakken van de cadeautjes.
Daarnaast begeleidde de ouderraad Sinterklaas bij zijn bezoek aan school.
Daarna was het kerstdiner aan de beurt.De kinderen kwamen binnen via de rode loper
en konden genieten van een heerlijk kerstdiner.
Aansluitend was er door de ouderraad wederom een kerstloterij, met mooie prijzen,
georganiseerd. Ook was er weer een gezellig samenkomen op het grote plein, dit alles
onder het genot van een lekker glaasje gluhwein of warme chocomelk.

De Open Dag vond dit jaar plaats op 17 februari. Omdat de opkomst van potentiële
nieuwe ouders met kinderen nogal varieert, was de ouderraad op afroep paraat. Tijdens
de laatste open dag was er voldoende inloop.
In maart/april vindt altijd de voorjaarslunch plaats. Ook dit jaar stelde de ouderraad het
menu samen en hield daarbij rekening te houden met eetgewoonten van alle kinderen.
In dit schooljaar werd de sportdag tijdens koningsdag, georganiseerd door Toppie.Alle
basisscholen deden hier aan mee en het werd mede door het weer een geslaagde dag.
Natuurlijk kwam de schoolfotograaf ook weer op bezoek op school. De ouderraad
regelde dit bezoek en zorgde dat iedereen netjes op de foto kwam.
Het afscheid van groep 8 heeft dit jaar wederdom plaatsgevonden in Festino. Daar heeft
groep 8 de musical opgevoerd voor alle ouders, opa’s en oma’s, broers en zusjes en
andere belangstellenden. De titel was dit jaar ''Hospitaal Abnormaal''. En het was een
daverend succes.
Uiteraard was er ook de gebruikelijke barbecue met aansluitend een disco om het
schooljaar voor de kinderen van groep 8 af te sluiten.
Tot slot:
We hebben tijdens de vergaderingen ook gesproken over de verkeersveiligheid rondom
de beide scholen, kwaliteit en samenwerking m.b.t. Brede Scholen. Tevens is er
besloten om aanstaand schooljaar ook te starten met een continu rooster.
Dankzij uw bijdrage, en de enthousiaste inzet van de hulpouders, leerkrachten en
ouderraadsleden is het (weer) gelukt er een geslaagd jaar van te maken met een hoop
leuke activiteiten om op terug te kijken.

We zijn erg blij dat u, vrijwel allen, de bijdrage voor het schooljaar 2014/2015 heeft
betaald. Wij hopen dat u dit in de toekomst ook zal blijven doen, want zonder deze
bijdragen zijn al deze activiteiten niet mogelijk.

Monique Rozendaal (voorzitter).
FINANCIEEL VERSLAG

