JAARVERSLAG VAN DE OUDERRAAD SCHOOLJAAR 2020-2021
Algemeen:
•
De ouderraad telde dit jaar 12 leden.
•
De vrijwillige ouderbijdrage is gelijk gebleven en voor het schooljaar 2020/2021
vastgesteld op € 25,- per kind en per instromend kind vanaf Januari € 12,50.
•
Van de ouderbijdrage werden een aantal activiteiten bekostigd zoals Sinterklaas, Kerst en
Carnaval Schoolreisjes, Mini-Bavoloop, Afscheid groep 8 etc.
•
Tijdens het schooljaar hebben we de coördinatie verzorgd van de hulpmoeders voor de
hoofdluiscontrole.
•
Kaartjes en attenties werden verzorgd teamleden van de st. Bavoschool, bv. bij afscheid,
geboorte of ziekte.
•
De OR hield contact met de directie van de St. Bavoschool middels een overleg met Jac
Verschueren voorafgaand aan iedere vergadering.
•
Vanuit de ouderraad ondersteunt één persoon de tussen schoolse opvang in het bestuur.

Activiteiten per maand waaraan de Ouderraad heeft bijgedragen:
September 2020
•
De kennismakingsavond is dit jaar niet doorgegaan.
•
De algemene jaarlijkse ledenvergadering heeft dit jaar geen doorgang kunnen vinden i.v.m.
de maatregelen rondom het Covid-19 virus. Als alternatief hebben we de stukken op de
website geplaatst en aan de mensen gevraagd wanneer ze vragen of opmerkingen hebben
naar ons te mailen zodat we hierop kunnen reageren.
Er waren geen af en aantredende leden.
•
Er is een brief mee gegeven aan de kinderen voor de ouderbijdrage.
Oktober 2020
•
Op 5 Oktober was het dag van de leerkracht. Alle leerkrachten hebben een thee kom met
thee en chocolaatjes gekregen.
•
Op 6 Oktober was de fotograaf op school voor de klassenfoto’s. Wederom zijn er weer veel
broertjes/zusjes foto’s gemaakt. De OR –leden hebben dit georganiseerd en geassisteerd
bij beiden.
•
Er is besloten dit jaar de speelgoedmarkt niet door te laten gaan i.v.m. het niet mogen
komen van ouders op school. Dit wordt volgend jaar weer opnieuw bekeken.
November 2020
•
4 November was er weer een kleding inzameling. Iedereen kon de zakken afgeven bij de
Kerkakkerstraat om drukte rondom school te voorkomen i.v.m. de maatregelen. Er is 2538
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•
•

kilo opgehaald wat een bedrag opleverderd van 760,- voor de ouderraad. Om iedereen hierop
alert te maken had iedereen een vuilniszak met flyer meegekregen.
De school is versierd voor Sinterklaas.
Er werd een 2e mail verstuurd om ouders te verzoeken de ouderbijdrage te betalen.

December 2020
•
De OR heeft samen met de werkgroep gezorgd voor een geslaagd Sinterklaasfeest op 3
December.
Er waren individuele cadeautjes voor de leerlingen die door de OR zijn ingekocht. De klassen
hebben het Pietenhuis in de Pastorie bezocht en er waren een aantal Pieten in school die de
cadeautjes langs brachten. Minder pieten dan normaal maar het kon dit jaar niet te groots
vanwege de maatregelen.
•
Na de Sinterklaasactiviteiten is de sint versiering weer de kast in gegaan en werd de school
versierd voor kerst.
•
De kerstviering kon dit jaar niet doorgaan en er werd over gegaan op thuisonderwijs.
Vandaar dat de kinderen van de ouderraad een cadeautje hebben gekregen. Een mooie
kerstbeker gevuld met snoepjes.
Januari 2021
•
We hebben gezorgd dat alle kinderen thuis een lekker snoepje kregen, hartjes. Omdat ze
het hartstikke goed doen en het allemaal toppers zijn met het thuisonderwijs. Voor de
leraren hadden we ook een grote pot hartjes gemaakt, omdat zij het natuurlijk net als de
kinderen hartstikke goed bezig zijn.
Februari 2021
•
De kinderen mochten weer naar school.
•
Met Carnaval heeft de ouderraad gezorgt voor wat drinken en chips voor alle leerlingen.
Zodat dit toch nog op aangepaste wijze gevierd kon worden in de klassen.
•
De ouderraad heeft gezorgd dat er leuke Quiz werd gehouden door de Quiz twins.
Maart 2021
•
April 2021
•
Met Pasen heeft de Paashaas van de ouderraad een traktatie uitgedeeld via het raam aan
alle klassen.
•
Koningsspelen zijn op school gevierd in aangepaste vorm. Het koningsontbijt heeft geen
doorgang gevonden i.v.m. alle maatregelen.
Mei 2021
•
Kledinginzameling leverde dit keer 1280 kilo op, wat goed was voor 385 euro. Wat minder
dan dat we normaal gewend zijn.

Juli 2021
•
Schoolreisjes groep 1 en 2 naar Vrouwenhof, groep 3 en 4 naar Dippie Doe, groep 5, 6, 7
naar Drievliet groep 8 naar. Omdat er vorig jaar geen schoolreisjes zijn geweest was er
extra budget waardoor er tussen de middag ook nog een frietje gegeten kon worden.
•
De ouderraad heeft samen met de tussen schoolse opvang ijsjes getrakteerd op school.
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•

Het kamp van Groep 8 mocht dit jaar doorgaan. De schoolverlaters avond heeft wel wat
anders plaats moeten vinden, dan normaal. De OR heeft er weer voor gezorgd dat de foto’s
hiervan beschikbaar gesteld zijn via een USB stick.
.
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