Jaarverslag OR 2010-2011
Onderwerp:
Eigenaar:
Ondersteunen van
activiteiten als:
Stoetjesboom,
Sinterklaas, Kerst,
noten schieten,
musical, lentemarkt.
Allen

Planning en ontwikkelingen
vorig schooljaar
Alle voorkomende
werkzaamheden zijn door de
OR onderling verdeeld.

Nieuwe activiteiten
bedenken en
organiseren
Allen

In het schooljaar 2010-2011 zijn
een aantal nieuwe activiteiten
georganiseerd; zoals de
Paasbrunch en de
kinderboekenmarkt.

Ontwikkelingen
2010-2011
De stoetjesboom voor dit
schooljaar is verplaatst van
de eerste schooldag naar de
maandag erna. Dit in
verband met de
voorbereiding voor de
eerste schooldag.

De nieuwe activiteit in de
vorm van de Paasbrunch
met Pasen was een groot
succes. Zowel kinderen als
ook een aantal ouders die
aanwezig waren bij het
Notenschieten, konden een
broodje mee eten.
De kinderboekenmarkt was
eveneens een leuk bezochte
activiteit. Door boeken te
laten inbrengen door de
kinderen en voor een zacht
prijsje (< € 1,00) weer te
verkopen; is een leuk bedrag
voor het aanschaffen van
nieuwe boeken voor de
school binnengekomen.
Er is, na toestemming van
de MR en ouders, extra geld
geïnvesteerd in het
schoolplein (schommel) en
in extra leermaterialen en
spelmaterialen voor de
school.
Website onderhoud door
school; OR stuk door Erik
onderhouden.
Publiciteit door
Harma/Thera.

Oud papier
Erik

Het oudpapier heeft het
afgelopen jaar gezorgd voor
extra inkomsten.
De organisatie is overgedragen
naar Erik; het schema is
aangepast

Website en publiciteit

Voorheen werd de website
onderhouden door Annet en de
publiciteit in de Rondom
Wirdum en GarWin door de OR
geregeld.

Team ondersteunen
bij activiteiten op
school
Allen

Bij het vertrek van onze
conciërge hebben we
meegedacht welke acties
mogelijk zijn en hoe deze
uitvoerbaar zijn. Via de OR is
iemand aangedragen.

Nieuwe conciërge Roy
Narain is eind vorig
schooljaar begonnen.

Schoolreis extra actie. Op
initiatief van Jenny is een
sponsorloop georganiseerd
voor het adopteren van een
zeehondje.

Sponsorloop is ondersteunt
door OR door het schenken
van drinken voor de
kinderen met iets lekkers en
koffie en thee voor de
ouders.

Planning
2011-2012
Werkgroep per activiteit
die de bezetting ook
regelt.
De stoetjesboom zal
volgend jaar eveneens
een week na aanvang
van school worden
gepland.
Zowel de Paasbrunch als
de kinderboekenmarkt
zijn in het
activiteitenpakket van de
OR opgenomen als
standaard activiteiten.
Verder staat er voor
komend schooljaar als
extra nieuwe activiteit
een Carnavalsfeest
geagendeerd.

Er zullen nog extra
boeken worden
aangeschaft voor de
school.

Publiciteit; er kan nog
meer aandacht worden
besteed aan het zoeken
van de publiciteit. IN
overleg met school zijn
we hier attent op.
Geen nieuwe acties
gepland. Wat zich
aandient.

Ouderbetrokkenheid

De ouderbetrokkenheidop
school is op zich goed, maar het
zijn vaak wel dezelfde mensen.

Schoolreisjes
Pieternel

De ondersteuning vindt
voornamelijk plaats op
financieel gebied.
Ieder jaar organiseren we de
laatste schooldag.

Laatste schooldag
Allen

De OR probeert steeds meer
mensen te betrekken bij de
activiteiten; dit gaat op zich
heel goed. Er zijn een aantal
(vaste) ouders die graag
meehelpen bij
voorkomende
werkzaamheden. Hiervoor
dank!
De ondersteuning vindt
voornamelijk plaats op
financieel gebied.
Laatste schooldag een
vossenjacht georganiseerd,
ditmaal in Winneweer.
Iedereen heeft ervan
genoten.

Blijven inschakelen van
extra mensen. Indien
men graag wil helpen,
dan graag aanmelden bij
een van de OR leden.

Financiële ondersteuning

Staat gepland.

Ieder jaar na de jaarvergadering gaat de OR in de nieuwe samenstelling samen met de afgetreden leden,
tijdens een etentje (op eigen kosten), plannen maken voor het komende jaar.

