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Jaarverslag van de Oudervereniging 2016/2017
Samenstelling van de oudervereniging
Voorzitter:
Marloes Knol
Vice-voorzitter:
Caroline Lameijer
Penningmeester:
Laura Heijs
Secretaris:
Karin Wagenaar
Vice-secretaris:
Hannie Hoenderken
Lid:
Albertine Geerts, Annemarie Helmholt, Monique Hendriksen, Marijt
Belga,Greta Dijkstra(per 10-04-2017),Margien Mekkes en Susanne van der
Hoek (per22-05-2017)
Vergaderingen van de oudervereniging werden gehouden op
20 september 2016
12 oktober 2016 (informatieve ouderavond)
1 november 2016
29 november 2016
6 februari 2017
10 april 2017
22 mei 2017
Samenstelling commissies 2016/2017
Sint:
Marianne, Hannie,Karin,Monique
Toneel:
Hannie,Marijt, Annemarie
Kerst:
Caroline, Laura, Marloes
High-Tea
Marianne, Marloes,Laura
Kinderboekenweek of Project:
Laura, Albertine
Pasen:
Marloes
Koningsspelen:
Laura, Annemarie,Marijt,Caroline
Sportdag:
Laura, Monique, Albertine (foto’s)
Fancy Fair (sept 2017):
Albertine,Carolinen,Laura,Monique,Marloes,
Margien,Karin,Annemarie
Wandelvierdaagse:
Albertine, Caroline
Afscheid groep 8:
Marianne,Karin
Lief en Leed:
Albertine
Grabbelmand:
Hannie,Marijt
Verkeersouder:
Albertine
Aanspreekpunt leerlingenraad:
Hannie, Caroline
Juffen- en meester dag:
Regelen ze zelf

Activiteiten
 De Informatieve Ouderavond, georganiseerd door de oudervereniging (OV), de
Medezeggenschapsraad (MR) en het team van OBSobs De Nijenoert, heeft plaatsgevonden
op woensdag 12 oktober 2016 . Naast de leden van de oudervereniging en de MR waren er
negen leerkrachten en veertien ouders aanwezig. Naast het zakelijke gedeelte hadden we
als thema: “Effectief communiceren”: ,hoe kom je in contact met je kind, hoe communiceer
je met je kind?. Gastspreker Sigrid Box heeft hier over verteld.
 De verkeersouder van school heeft geregeld dat de kinderen weer mee konden doen aan
een actie van de ANWB waarbij de fietsverlichting van de kinderen op school gecontroleerd
werd. Vele kinderen hadden de fiets mee en mede dankzij de hulp van een aantal opa’s
verliep alles goed.
 Eind november kregen alle kinderen iets lekkers van Sinterklaas in de schoen.
 Op maandag 5 december 2016 kwam Sinterklaas, samen met vier Pieten, bij de kinderen op
school. De oudervereniging heeft Sinterklaas en zijn Pieten in de watten gelegd, gezorgd
voor de koffie en lunch, en geassisteerd waar nodig. Voor de kinderen werd ranja met een
speculaasje geregeld. Het was weer een groot feest!
 Op 13,14,15,16 december 2016 werd het toneelstuk ‘De magische droom’ opgevoerd door
de oudertoneelgroep van de Nijenoert. De oudervereniging heeft de toneelgroep tijdens
deze dagen voorzien van koffie, thee, broodjes en soep. De kinderen van de Nijenoert
kregen na afloop van de voorstelling ranja en een koekje. Ook kwamen er kleuters van
scholen uit de omgeving naar de voorstelling kijken. Deze kinderen kregen na afloop een
kleine versnapering.
Tijdens de avondvoorstelling voor ouders werd de catering ook verzorgd door de
oudervereniging.
 Op donderdagavond 22 december 2016 vond het jaarlijkse kerstbuffet plaats.
De oudervereniging heeft gezorgd dat er extra drinken was tijdens het kerstdiner. De ouders
werden uitgenodigd om, tijdens het kerstdiner, lekker te genieten van een glaasje glühwein
of warme chocolademelk op het schoolplein. En ook de Kerstman was weer aanwezig.
 Op woensdag 27 januari 2017 heeft de school een High-Tea georganiseerd. D,de
oudervereniging heeft voor de versnapering gezorgd
 Op vrijdag 21 april 2017 heeft obs De Nijenoert weer meegedaan aan de Koningsspelen. De
kinderen kregen een gratis ontbijt aangeboden en daarna werd er gesport en waren er
allerlei spelletjes. De oudervereniging heeft o.a. gezorgd voor het drinken en wat lekkers.
Ook was er dit jaar een stormbaan geregeld door eeéén van de ouders en dit was een groot
succes! D,dit is gedeeltelijk gefinancierd door de oudervereniging.
 In de week van 6-9 juni was er de week van verkeersveiligheid. H,hierbij was de
verkeersouder van de oudervereniging betrokken.
 Op woensdag 21 juni 2017 heeft de sportdag plaatsgevonden voor de groepen 3 t/m 8. De
sportdag vond weer plaats op de sportvelden in Oostindie. Het was prachtig weer en de
oudervereniging had gezorgd voor ranja, koekjes en natuurlijk het traditionele ijsje als
afsluiting. Voor de ouders die meehielpen was er koffie en thee met wat lekkers.
De kleuters hadden spelletjes op het plein bij school.
 In de week van 12-16 juni 2017 heeft in Leek de Wandel4daagse plaatsgevonden. De
oudervereniging heeft de organisatie weer op zich genomen en konden de kinderen konden
met school lopen. Er deden veelheel wat kinderen mee.
 De musical van groep 8 werd opgevoerd op 22 juli 2017. De leerlingen kregen als blijk van
waardering en als afscheid een mooie bloem van de oudervereniging.






Er werd na dit schooljaar afscheid genomen van Marianne de Vries. Z,zij is een aantal jaren
secretaresse geweest van de oudervereniging. Ze heeft een mooi bloemstuke bak met
bloemen gekregen.
Er was een grote Fancy-fair en vrijmarkt op 22 september 2017,dit was georganiseerd door
de oudervereniging en het was een groot succes ook dankzij het prachtige weer.De
opbrengst van de Fancy-fair was:……….
De oudervereniging int de kosten voor de schoolreis en de (vrijwillige) bijdrage voor het
schoolfonds. De schoolreizen worden door de leerkrachten georganiseerd, maar de
rekeningen worden door de oudervereniging betaald.

Naast bovenstaande activiteiten iszijn er leden van de oudervereniging betrokken bij o.a:
- De hoofdluiscontrole.
- Het opstellen van een schoolplan.
- Het Is er een verkeersouder die overleg voert met andere verkeersouders enmet de
gemeente over verkeersveiligheid.
- De verjaardagsmand waaruit alle Alle kinderen mogen op hun verjaardag een cadeautje
mogen uitzoeken uit de cadeaumand die wordt aangevuld door de oudervereniging. Er
zijn nu drie manden: voor de kleuters, voor groep 3 en 4 en voor groep 5 t/m 8.
Enr ook staat de informatie van de oudervereniging op de website van OBS de Nijenoert
(nijenoert-leek.nl) …..en de oudervereniging zit op facebook.

Tot slot wil de oudervereniging alle ouders bedanken voor hun hulp, in welke
vorm dan ook, bij de activiteiten die op school worden georganiseerd. We
hebben als oudervereniging het doel om de kinderen het hele jaar door zo veel
mogelijk leuke activiteiten te bieden, zodat ze een plezierige schooltijd hebben.
We kunnen dit echter niet alleen! De betrokkenheid van ouders, die ons helpen
bij het organiseren en begeleiden van activiteiten, is onontbeerlijk. Samen
kunnen we er een leuke tijd van maken voor onze kinderen!
Namens de oudervereniging:
Marloes Knol (voorzitter)
Karin Wagenaar(secretaris)

Met opmerkingen [SC1]: Dit hoort bij het huidige schooljaar en
niet bij schooljaar 2016-2017.

