JAARVERSLAG OUDERRAAD DE SCHAKEL 2017-2018
Sinterklaas die per schip over de IJssel komt aanvaren zal voor veel kinderen het hoogtepunt
van het schooljaar zijn geweest. Of toen, na het kerstdiner in de klas, de kinderen met
zelfgemaakte lampionnetjes de duisternis in gingen voor “lichtjes voor Sophia”. Deze actie
voor het Sophia Kinderziekenhuis heeft €342,57 opgebracht. Het jaarlijks terugkerende DJduo bij de schooldisco heeft veel kinderen (en juffen) weer aan het dansen gekregen. En bij
de koningsspelen werd er goed gezweet tijdens de diverse workshops.
Voor een compleet overzicht van de activiteiten verwijs ik naar het financieel verslag.
Een terugblik op het schooljaar 2017- 2018 geeft een dynamisch beeld. Met veel succes zijn
de verschillende activiteiten georganiseerd. Na een flink aantal jaren heeft de
feestcommissie besloten te stoppen met het organiseren van een groot aantal activiteiten.
We danken bij deze Anita, Astrid, Brigitte, Lisette, Suzanne, Wanda voor hun enorme inzet
en enthousiasme.
De ontwikkeling om de activiteiten die onder de feestcommissie vielen anders te gaan
verdelen, werd nu direct doorgezet.
Hiertoe is een informatieochtend georganiseerd om ouders op de hoogte te stellen welke
activiteiten plaats hebben gedurende het schooljaar en waar hun hulp bij nodig is.
Hoewel er een kleine groep belangstellenden op af kwam, waren dit allemaal enthousiaste
ouders.
Zo is er inmiddels voor elke activiteit een fijne groep ouders die komend jaar de handen uit
de mouwen steken om voor de kinderen weer een bijzonder gezellig jaar te maken.
Voor elke activiteit is een leerkracht aangewezen die samen met de werkgroepen aan de
slag gaat.
Het einde van het schooljaar is met een high-tea afgesloten door de “oude garde” en nieuwe
ouders.
De volgende werkgroepen zijn gevormd.
AANKLEDING: Bianca, Ilse, Iris, Kim, Miranda, Sjanneke, Miranda
BOEKENWEEK: Ibolya, Fieke, Suzanne (juf Anne-Marie/juf Marianne)
SINTERKLAAS: Anita, Ibolya, Ilse, Miranda, Patricia (juf Marianne)
KERST: Iris, Margje, Patricia (juf Rianne)
DISCO: Anita, Antoinette, Christa, Ibolya, Suzanne (juf Ingeborg)
PASEN: Antoinette, Christa (juf Anne-Marie)
KONINGSSPELEN: Ilse, Iris, Margje (?)
LUIZENPLUIZEN: Dagmar, Fieke, Hilde, Ibolya, Jolanda, Martine, Sandra, Tanja
Tijdens de vorige ALV heeft de penningmeester laten weten te gaan stoppen met haar taak.
Er is naarstig gezocht naar een opvolger. Het was een lastig proces. Bekende en minder
bekende ouders werden aangesproken, soms wel geïnteresseerd, maar toch ook weer niet.
Gelukkig hebben we onlangs een ouder gevonden die bereid is de taak van
penningmeesterschap op zich te nemen.
De taken van de penningmeester waren het afgelopen jaar tijdelijk overgenomen door Hilde.
Hierbij bijgestaan door Wanda (en gelukkig met Ratna op de achtergrond).

Voor de functie van secretaris is geen nieuwe kandidaat gezocht. De taken die hierbij horen
zijn overgenomen door Marleen.
Het afgelopen jaar is de ouderraad grotendeels bestuurd door drie personen. De voorzitter
(Hilde) heeft hierbij voornamelijk een coördinerende rol gehad. Marleen heeft een
ondersteunende rol gehad. Wanda heeft zich ontfermd over een groot deel van betalingen
bij verschillende activiteiten. Gezien de bescheiden omvang van de vereniging is het niet
noodzakelijk gebleken een 5-koppig bestuur te hebben.
Nu er ook een penningmeester gevonden is kunnen de werkzaamheden goed door drie
personen worden verdeeld.
Het belangrijkste is dat er voldoende ouders enthousiast worden en blijven om de
activiteiten te organiseren. Dit zal ook komend jaar een belangrijke taak zijn voor de
voorzitter en secretaris.
Het komende schooljaar gaan we op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Ook het komende schooljaar zullen weer mooie activiteiten plaats gaan vinden.
Misschien net wat anders dan de voorgaande jaren. Maar zeker met evenveel enthousiasme
en plezier georganiseerd.

