Verslag Oudervereniging obs Wis en Wierig
schooljaar 2015 -2016
De Ouderraad is een vereniging onder de naam ‘Oudervereniging obs Wis en Wierig’. De financiële en
bestuurlijke verantwoordlijkheden liggen hierdoor vast. De Ouderraad bestaat uit een groep van circa 10
enthousiaste ouders die in nauwe samenwerking met de leerkrachten diverse activiteiten voor de
kinderen organiseert.
Het bestuur bestond dit schooljaar uit de volgende leden:
Marcia Leijen (voorzitter)
Susan van Aalst (penningmeester)
Ina Kempers (secretaris)
Ellis Martens
Monique Oldenhave
Ellen Siebelink
Carola Cnossen
Brigitte Bruil
Anita Geerts
Cindy Beijk
Leonie Jansen (t/m mei)
Nienke Hemink (van nov. t/m mei)
Sanne Berends, namens het Team
Wendy Massop, namens het Team
De OR heeft sinds november 2013 een Facebook-pagina met als doel de betrokkenheid te vergroten,
informatie te geven en de school te promoten.
Dit schooljaar is er 6x vergaderd.
Tijdens de vergadering van 26 oktober heeft Moniek Bazuin een presentatie gegeven over wat
JOGG(Jeugd Op Gezond Gewicht) is en doet.
Op 16 november heeft de OR een informatieavond georganiseerd over Social Media – ‘Hoe begeleid ik
mijn kinderen online’ door Yvette Boers van Online-opvoedhulp.nl. De avond werd voorafgegaan door
een korte presentatie van het financiële jaarverslag van de OR door Susan van Aalst.
Naar aanleiding van deze avond is er een nieuwsbrief gemaakt en naar alle ouders/verzorgers
verzonden.
Tijdens de laatste vergadering van het schooljaar werden de aftredende leden Ellis, Ellen, Carola en
Brigitte door het team in het zonnetje gezet. Als dank voor alle hulp in de OR.
De Ouderraad heeft dit schooljaar de volgende activiteiten voor school (mede)georganiseerd en/of
ondersteund:
Activiteiten/projecten:
Sinterklaasviering: projectleider: Cindy
De Sinterklaasviering vond plaats op vrijdag 4 december. Er was, samen met het Team, gezorgd voor
het uitzoeken, inkoop en inpakken van de cadeaus voor de groepen 1 tot en met 4 en voor de
snoepzakken voor alle kinderen. Tevens werd gezorgd voor de limonade, koffie en thee op de ochtend
zelf.
Kerstviering: projectleider: Ellen
De kerstviering was op donderdagavond 17 december. De aankleding van het plein werd door de OR
verzorgd. In de schuur werd dit jaar warme chocolade en glühwein voor de wachtende ouders
geschonken.
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Paasontbijt: projectleider: Monique
Het Paasontbijt werd geserveerd op donderdagochtend 24 maart. De Ouderraad regelde de inkoop van
de levensmiddelen, het klaarzetten op de middag ervoor, op de ochtend zelf en de begeleiding tijdens
het ontbijt met behulp van een aantal hulpouders.
Sportochtend (Koningspelen):
Op vrijdag 22 april waren de Koningspelen. De sportdag werd gezamenlijk georganiseerd met de andere
basisscholen Augustinus en St. Martinus i.s.m. Sportservice Doetinchem. Aan het begin van de ochtend
was er het Koningsontbijt en daarna waren er voor de groepen 1 t/m 4 spelletjes op de eigen school.
Voor groep 5 t/m 8 waren de spelletjes gezamenlijk in en rond de sporthal de Pol georganiseerd. De OR
heeft voor de kinderen het drinken en een appel geregeld. Tevens werd gezorgd voor koffie en thee voor
alle vrijwilligers.
Koningsdag: contactpersoon: Ina
De kinderspelen op Koningsdag worden georganiseerd door de werkgroep Kinderspelen van het
Oranjecomité en zijn voor alle kinderen, die in Gaanderen wonen. Ze vonden plaats op het hoofdveld van
de voetbalclub VVG. De Ouderraad heeft, voor Wis en Wierig, de opgaves verzameld en voor de
groepsindeling en de deelnemerskaarten gezorgd. In totaal hadden zich 136 kinderen opgegeven,
waarvan 58 leerlingen van Wis en Wierig. De ochtend werd voortijdig beëindigd i.v.m. het slechte weer.
Avondvierdaagse: projectleiders: Carola, Brigitte en Anita
Op dinsdag 31 mei startte de avondvierdaagse Gaanderen. De Ouderraad heeft de volledige organisatie
voor de school in handen: van het regelen van de opgave, inschrijving, ouderbegeleiding, inkoop van
versnaperingen op de pauzeplekken en de bezetting hiervan tot het uitdelen van de medailles op vrijdag
3 juni. Dit alles met de hulp van hulpouders. Dit jaar zijn er bekertjes water uitgedeeld bij de
pauzeplekken. Jammer genoeg werd er donderdag 2 juni niet gelopen i.v.m. het slechte weer.
Verkeersexamen voor de groepen 7 en 8: projectleiders: Ellen en Ellis.
Het verkeersexamen vindt eenmaal in de twee jaar plaats. Dit schooljaar was geen verkeersexamen.
Afscheid van groep 8: projectleiders: Monique
Op dinsdag 5 juli namen de leerlingen van groep 8 afscheid. De OR heeft de koffie- en theevoorziening
geregeld en de inkopen hiervoor gedaan. De leerlingen hebben zelf het lokaal versierd en de tafels gedekt.
De ouders van de leerlingen hebben voor het buffet gezorgd. Na de musical was er een samenzijn van
kinderen, ouders en team waarbij de OR voor de versnaperingen heeft gezorgd.
Diverse activiteiten/financiële bijdrages:
In december heeft Susan een Dropbox-account aangemaakt voor al onze documenten.
Een financiële bijdrage werd geleverd aan het kleuterfeest voor de groepen 1-2 op vrijdag 24 juni en aan
het schoolkamp van groep 8 naar Ameland (maandag 13 juni tot met donderdag 16 juni)
Dit schooljaar zijn er nieuwe school t-shirts aangeschaft en hieraan wordt ook een financiële bijdrage
geleverd. Op 11 mei werden de sponsors door de kinderen en het Team bedankt.
Daarnaast werden de benodigdheden voor de kooklessen van alle groepen en voor de tuinverzorging van
de kleutergroepen gefinancierd.
De koffie werd gefinancierd/verzorgd tijdens de informatieavonden en de contactavonden in november
en februari. De contactavonden in juni waren facultatief, geen koffievoorziening nodig door de OR.
Het schooljaar werd afgesloten met een informele avond op vrijdag 1 juli bij çafé ‘1 met De jas aan’, in
Terborg, waar we tevens afscheid hebben genomen van 4 aftredende leden: Ellen, Ellis, Carola en Brigitte.
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