
 
 

 
 
Jaarverslag secretaris Ouderraad over het schooljaar 2018-2019 
 
 
De ouderraad heeft vergaderd op 4 september 2018, 31 oktober 2018,  
27 november 2018, 29 januari 2019, 26 maart 2019 en 28 mei 2019.  
 
In dit schooljaar hebben diverse leuke activiteiten plaatsgevonden, zie hieronder.  
 
Afscheid van Juf Winy 
Dit schooljaar zijn we begonnen met het afscheidsfeest van Juf Winy. Dit afscheidsfeest was 
gekoppeld aan het schoolfeest. Het thema van het feest was Afrika, de hele dag draaide om 
dit thema. Van djembé lessen tot Afrikaans dansen, er was voor iedereen wel wat leuks te 
doen. Namens alle ouders heeft de OR juf Winy een mooi cadeau aangeboden. 
 
Een nieuwe directeur 
Dit nieuwe schooljaar verwelkomden we onze nieuwe directeur meester Mark Mondé. 
 
Sinterklaas 
Ook dit jaar heeft de Sint weer een bezoek gebracht aan de Wegwijzer. Hij kwam aan in een 
echte oldtimer en werd met zijn pieten op het plein ontvangen door alle kinderen. De pieten 
moesten eerst nog een heel parcours afleggen op het schoolplein voor ze naar binnen 
mochten. 
Dit jaar werd de Sint door de groepen 1 t/m 5 gezamenlijk ontvangen op het binnen plein. 
De groepen 6 t/m 8 gingen alvast aan de gang met hun surprises uitpakken. Maar ook alle 
groepen hebben een bezoek gehad van de Sint met zijn pieten.  
Voorafgaand aan het bezoek van de Sint hebben de kinderen allemaal hun schoen mogen 
zetten in de klas. Deze zijn weer allemaal door de OR voorzien van een leuk cadeautje. Ook is 
de OR er voor verantwoordelijk dat deze dag goed verloopt. De OR besteld de cadeautjes en 
zorgt er voor dat de Sint en zijn pieten geschminkt worden en op tijd op school zijn. 
 
Kerst 
Nadat de Sint was vertrokken heeft de OR de school omgetoverd tot een zeer sfeervol kerst 
gebeuren. Overal hingen lampjes en in de centrale hal stond een grote kerstboom. 
Dit jaar was er voorafgaand aan het kerstdiner een gezamenlijke viering op het binnen plein. 
Er werden liedjes gezongen en het kerstverhaal werd verteld. 
Hierna gingen alle kinderen in hun eigen klas genieten van het kerstdiner.  
Buiten op het plein stond de OR met een kraampje met warme thee, koffie en glühwein. 
 
Carnaval 
Geen thema dit jaar dus iedereen was op zijn eigen manier verkleed. 
Na het hossen op het schoolplein ging iedereen naar zijn eigen klas waar leuke spelletjes 
werden gedaan. Tussen door konden de kinderen een lekkere gezonde versnapering komen 
halen bij het kraampje van de OR. 
 
 
Pasen 
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Naast de paasvieringen in de klas zijn er dit jaar weer palmpaasstokken gemaakt, die naar 
ouderen zijn gebracht. 
Verder was er een gezamenlijke paasviering op het binnen plein en daarna gingen alle 
kinderen naar hun eigen klas voor een paasontbijt. 
Ieder kind had voor een ander een paasdoos gemaakt met daarin een heerlijk persoonlijk 
ontbijtje. 
 
 
Koningsdag 
Op drie plekken in de school konden spelletjes worden gedaan. Spelletjes op het plein, iets 
leuks in de gymzaal en in hun eigen lokaal. 
Alle kinderen waren in het rood-wit-blauw en/of oranje gekleed.  
Als afsluiting deden alle kinderen mee aan een flashmob. 
 
Mondriaanproject 
Iedere leerling is gevraagd om zijn/haar eigen Mondriaan te maken. Door de leerlingenraad 
is uit iedere groep een winnaar gekozen. De wethouder heeft vervolgens daar weer een 
winnaar uit gekozen. Dit kunstwerk is nagemaakt met lege blikjes. 
Vervolgens is dit kunstwerk heel officieel overhandigd aan de wethouder. Zij heeft het 
kunstwerk op haar werkkamer op het Gemeentehuis hangen. De kinderen van groep 7 
hebben dit met eigen ogen mogen bewonderen en kregen vervolgens een rondleiding door 
het Gemeentehuis. 
 
Avondvierdaagse 
Van 3 t/m 6 juni vond de avondvierdaagse plaats.  
Alle dagen is er door de OR voor drinken en een verantwoorde snack gezorgd tijdens de 
wandeling en op de laatste avond kregen alle lopers een ijsje. Dankzij de inzet van kinderen, 
ouders en leerkrachten werd het weer een sportief en gezellig evenement.  
 
Schoolfotograaf 
In juni is de schoolfotograaf geweest ook dit wordt door de OR geregeld. 
 
Wij hopen als Ouderraad weer een bijdrage te hebben kunnen leveren aan een leerzaam, 
sportief, creatief en vooral ook superleuk schooljaar van uw kind! 
 

OR De Wegwijzer 
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