Jaarverslag Ouderraad schooljaar 2019/2020 obs de Kubus
Het schooljaar 2019/2020 is een bijzonder jaar geweest. Tot aan maart kunnen we spreken van een
positief en succesvol schooljaar waarin we hebben deelgenomen aan diverse commissies en
activiteiten.
Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten. De grootste activiteiten (Sinterklaas, Kerst) zijn geëvalueerd
en de verbeterpunten zijn verwerkt in de draaiboeken voor de diverse feesten en activiteiten.
Afgelopen jaar is Marjol Snippe voorzitter geweest. De notulen werden gedaan door Marjolein
Jansen.
De ouderraad bestaat op dit moment (november 2020) uit de volgende personen:
Corina Alfing, Bianca van den Elst, Shirley Balvers, Umran Tintin, Jennifer Wrenger, Lieke Vennegoor,
Anita Stegehuis en Jeroen Stegeman.
Activiteiten:
Sinterklaas:
Het sinterklaasfeest was afgelopen zeer geslaagd. In de tijd voor de grote dag zelf is de strooipiet
langs geweest. Alle kinderen kregen wat lekkers. Daarnaast hebben de kinderen hun schoen mogen
zetten. Dit jaar kwam de Sint op een bijzondere manier aan op school; met een motor en zijspan.
Gelukkig kon de staf ook mee op de motor..! Op het schoolplein werd Sinterklaas en de pieten
verwelkomd door de kinderen, ouders en de leerkrachten. De kinderen uit groep 1 t/m 4 mochten
daarna per groep naar de schatkamer om bij Sinterklaas en de pieten een mooi cadeau uit te zoeken.
De kinderen uit groep 5 t/m 8 hebben lootjes getrokken en zelf het feest gevierd in de klas. Het was
een geslaagde dag!
Kerst:
Dit jaar werden alle kinderen en leerkrachten weer verwend met allerlei lekkernijen die de kinderen
en ouders zelf hebben meegenomen. In de eigen groep werd er lekker gegeten aan het kerstbuffet.
Ook de kerstman mocht niet ontbreken en was natuurlijk ook aanwezig. In de hal was er voor de
ouders/verzorgers soep en lekkernijen die werden rondgedeeld. Het was een sfeervolle en geslaagde
kerstviering.
Pasen:
Niet doorgegaan vanwege de Corona-maatregelen
Schoolfotograaf:
Ondanks de Corona-maatregelen kon dit gelukkig wel in aangepaste vorm doorgaan zodat de ouders
in de gelegenheid waren om foto’s te kunnen bestellen. Het bestellen moest dit jaar als gevolg van
de Corona-maatregelen digitaal verlopen.
Laatste Schooldag:
Deze activiteit is in afgeslankte vorm wel doorgegaan waarbij de OR helaas geen rol heeft kunnen
spelen in de vorm van hulp op school.
Acties:
Het afgelopen jaar had de OR verschillende acties gepland. Naast het educatie en maatschappelijke
doel brengen deze acties ook vaak een mooi bedrag op wat ten goede komt aan de inkomsten van de
OR. Van deze opbrengst kunnen dan weer allerlei activiteiten worden gefinancierd.

De actie Wecycle was in november. Het inleveren van oude elektrische apparaten heeft een mooi
boekenpakket voor de school opgeleverd.
De actie Bag2school is in november doorgegaan en leverde een mooi bedrag op.
In maart zijn we gestart met de Paaseitjesactie. De kinderen hebben met zeer veel inzet veel
bestellingen kunnen ophalen. De eitjes waren ingekocht en m.b.v. ouders en leerlingen van groep 8
ingepakt. Alles stond klaar om te worden uitgeleverd en toen kwam de lock-down.. De paaseitjes
konden niet worden uitgeleverd helaas.
Ook de rest van afgelopen schooljaar hebben we helaas geen andere acties meer kunnen uitvoeren.
Het is nu oktober 2020, we kunnen op een aangepaste manier activiteiten en acties uitvoeren maar
het liefst zien we, net als zoveel mensen, dat we weer op volle toeren kunnen gaan draaien!
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