ALGEMEEN JAAR- EN ACTIVITEITENVERSLAG OUDERRAAD
R.K. BASISSCHOOL “DE TOERMALIJN” SCHOOLJAAR 2017/2018
De Ouderraad is opgericht om het contact tussen ouders en school te verstevigen.
Het schoolteam roept de hulp van de Ouderraad in voor de organisatie van en assistentie bij diverse
activiteiten. Daar is ook vaak de hulp van ouders bij gewenst.
De Ouderraad heeft wettelijk geen recht om invloed uit te oefenen op het beleid van school. De
ouderraad vergadert ongeveer 4 keer per jaar.
De leerkrachten en de Ouderraad stellen ieder schooljaar commissies samen voor de organisatie van
de jaarlijks terugkerende activiteiten.
Deze commissies organiseren:









Schoolontbijt
Sint Nicolaas
Kerst
Carnaval
Open Avond
Laatste Schoolweek (waaronder de sportdag)
Schoolreisjes
Versieren van de school .

De Ouderraad regelt voor elke groep een contactouder. Deze contactouder hoeft geen zitting te
hebben in de Ouderraad. De contactouder ondersteunt de leerkracht bij het organiseren van
ouderhulp bij klasse-activiteiten. Voor deze klasse-activiteiten wordt de hulp van vele ouders
ingeroepen.
De begroting en financieel jaarverslag, gemaakt door penningmeester Jenneke Peters, zijn
goedgekeurd en zijn via de penningmeester in te zien of op te vragen. De kascontrole heeft
plaatsgevonden door Emiel Soetens en Marc van der Zanden.
Het volgend OR lid is aftredend en niet herkiesbaar: Carolien Krekels. Zij wordt heel hartelijk bedankt
voor haar inzet binnen de Ouderraad.
In het schooljaar 2017/2018 is de vrijwillige ouderbijdrage verhoogd naar € 20,00 per kind voor de
onderbouw (groep 1 t/m 4) en € 30,00 voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8).
De Ouderraad was bij onderstaande activiteiten betrokken bij de organisatie.
1. Schoolontbijt (9 november 2017)
Op donderdag 9 november deden alle groepen van de Toermalijn weer mee aan het Nationale
Schoolontbijt. De kinderen hadden allemaal zelf een bord, beker en bestek meegenomen. Alle
ontbijtspullen stonden bij binnenkomst in de klas al klaar. Er werd gesmuld van het heerlijke brood,
krentenbollen en broodjes van bakker Luigi. Ook waren er dit jaar glutenvrije crackers en muesli
voor in de yoghurt. Naast komkommer voor op het brood was er ook fruit om van te smullen. Mede
dankzij de kaas en vleeswaren van de familie Meijer was het weer een heerlijk ontbijt.
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2. Herfst- en Voorjaarswandeling.
De organisatie van de wandelingen werden verzorgd door de Groengroep. De groengroep verzorgt
twee keer per jaar deze wandelingen. Spelenderwijs laten ze de kinderen kennismaken met de
natuur. De Groengroep is elk jaar op zoek naar ouders die geïnteresseerd zijn om te helpen. Zij
kunnen contact opnemen met juf Annemieke (leerkracht) of mw. Anny v.d. Sande. De Ouderraad
heeft voor een versnapering gezorgd.
3. Sinterklaas (5 december 2017)
Op de woensdagochtend voor 5 december bracht Sinterklaas met zijn pieten een bezoekje aan de
Toermalijn. Elk jaar kijken de kinderen hiernaar uit! Het was weer een groots feest, de bezoekjes in
de klassen en de prachtige surprises die werden uitgepakt. Met hulp van de ouderraad werden alle
kleuters verwend met een domino spel en ontvingen alle klassen een mooi cadeau. Voor de eerste
keer bracht piet een bezoekje aan de kindjes die helaas op deze dag ziek thuis waren. Dit werd erg
gewaardeerd. Dank u Sint en Piet. Tot volgend jaar.
4. Kerstviering (21 december 2017)
Dit jaar werd er een kersttocht georganiseerd. Groep 8 werd gevraagd in 2-tallen activiteiten voor
tijdens de tocht te organiseren en deze moesten worden uitgevoerd op verschillende locaties rond
school. Er werden 3 tochten uitgezet met dezelfde activiteiten. Alle groepen liepen onder begeleiding
van ouders. Bij terugkomst werd op de speelplaats beschuit met muisjes en chocolademelk
uitgedeeld. Op de speelplaats was muziek en aan het einde werd per groep een kerstwens
uitgesproken. De tocht is goed verlopen, al verliep de terugkomst wat rommelig omdat het voor een
aantal kinderen moeilijk was hun ouders te vinden in het donker. Maar verder was het weer een
geslaagde kerstviering.
5. Carnaval (9 februari 2018)
Carnaval 2018 op de Toermalijn.
Op vrijdagmiddag voor de Carnaval vakantie vierde heel de Toermalijn samen Carnaval, ook de
kleuters vierde dit voor de eerste keer samen met de rest van de school mee. De kleuters begonnen
de middag met een optocht rond de school, thema piraten. Vervolgens verzorgde alle groepen een
optreden voor de rest van de school. Aan het einde van de middag bracht de Prins en zijn gevolg
samen met de jeugdraad een bezoekje aan de school. Dit jaar hadden we een prins van de
Toermalijn, namelijk prins IJzeren Thijs. Dit maakte het extra speciaal. De ouderraad zorgde voor de
Carnaval decoratie door de school en verzorgde de ranja en chips
6. Open Avond (6 april 2018)
Vrijdag 6 april was het weer tijd voor de jaarlijkse open avond.
Veel kinderen, ouders, opa’s & oma’s, buren, vrienden, kennissen brachten een bezoekje aan onze
school.
In alle klassen was te zien waar de kinderen afgelopen periode mee bezig zijn geweest.
Daarnaast konden de kinderen zich prima vermaken met o.a. het ontpluizen van uilenballen, je laten
schminken als prinses of spiderman, een lekkere eierkoek versieren of een ijsje eten.
Bij de Toermabar was het gezellig druk en onder het genot van een bakje koffie/thee konden we wel
stellen dat het een geslaagde avond was!
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7. Laatste Schoolweek (9 tot en met 13 juli 2018)
Laatste schoolweek
Ook dit schooljaar werd weer afgesloten met een leuke en gezellige laatste schoolweek. Op
maandagochtend gingen de groepen 1 t/m 4 spelletjes doen in de sporthal. De andere groepen
gingen in hun eigen groep een activiteit doen die van tevoren was bedacht door de leerlingen zelf.
Dinsdag was er een crea-ochtend voor groep 3 en 4, groep 5 t/m 8 hadden die dag sportdag. Op
woensdag was er voor alle groepen een speurtocht. Voor de verschillende groepen waren
verschillende thema’s uitgewerkt. Met tussendoor wat ranja en een zakje chips was dit een zeer
geslaagde ochtend. Donderdag werd weer met de eigen groep doorgebracht en in de middag was er
afscheid van groep 2. Op vrijdag deden de kinderen gezelschapsspelletjes op school of konden in de
aula een film kijken. Er werd natuurlijk afscheid genomen van de leerlingen van groep 8. De week
werd afgesloten met lekkere pannenkoeken voor iedereen, gebakken door de leden van de
ouderraad. Er was natuurlijk een verfrissend ijsje toe….en om 14 uur begon de vakantie!!
Verder werd de Ouderraad betrokken bij het tot stand brengen van:
 jaarinfoblad
 maandkalender
 schoolreisjes alle groepen
 kamp groep 8
Dit verslag geeft u een indruk van de activiteiten waar de Ouderraad zich voor inzet.
In een schooljaar brengen heel veel ouders en opa’s en oma’s vrijwillig heel veel uurtjes door voor
school en de kinderen. Dit gebeurt in een gemoedelijke en gezellige sfeer tussen team, ouderraad en
ouders. Wij zijn iedereen daar heel erg dankbaar voor. Want zonder deze hulp lukt het niet om de
activiteiten te laten plaatsvinden. We hopen deze samenwerking nog lang zo voort te zetten.
Ouderraad R.K. Basisschool de Toermalijn.
Bladel, oktober 2018
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