JAARVERSLAG O.R.
NOVEMBER 2016
U bent van ons gewend dat wij in het begin van het schooljaar een
jaarvergadering organiseren waarin wij verantwoording afleggen over onze
activiteiten en ons financieel plaatje van het afgelopen schooljaar. Omdat voor
deze jaarvergadering zeer weinig belangstelling bestond, hebben wij besloten om
net zoals voorgaande jaren ons te beperken tot een schriftelijke
verantwoording. Deze schriftelijke verantwoording zal in de vorm van een
jaarverslag op de site van de school www.obsdeuitkijktoren.nl worden
gepubliceerd en wel in de week na de vergadering van de O.R. op woensdag 9
november. Voor de ouders die geen internet hebben is het verslag te verkrijgen
aan de balie bij Colette.
Vermeld in het jaarverslag 2015-2016:
Secretarieel verslag

2015-2016

Financieel verslag

2015-2016

Verklaring kascontrolecommissie

2015-2016

Begroting

2015-2016

Mededeling aftredende en nieuw verkiesbare leden
aftredend per sept. 2016 zijn
Ursula Koolen (kinderen van school)
-

Jeannine Linssen (kinderen van school)

-

Marielle Reijnders
Nancy van Hees
Anne en Coen van der Zanden

-

Dagmar Geraedts
Martine Duursma
Tamara de Goey-Coolen

-

Valerie Berben
André van Beerendonk
Mathilde Nouwen-Kapoen

Zittende leden:

Herkiesbare leden:

Zijn er nog vragen of opmerkingen over het jaarverslag van de O.R., of wilt U
een keer de vergadering bijwonen dan bent U van harte welkom en kunt u dit
van tevoren melden bij Tamara (tamaradegoey@onsbrabantnet.nl) We
vergaderen niet meer op school maar bij iemand thuis.

Met vriendelijke groet,
Namens de O.R leden,
Tamara de Goey-Coolen, voorzitter

SECRETARIEEL JAARVERSLAG OUDERRAAD 2015/2016
Ook dit schooljaar is de ouderraad weer actief geweest met het organiseren van leuke
activiteiten voor de kinderen op OBS De Uitkijktoren. Het “kijk-op”-concept draaide
het derde jaar. We merken dat het nog steeds wat lastig blijft om voor de groepen 5
t/m 8 activiteiten te plannen maar dit gebeurt iets meer en zal hopelijk volgend
schooljaar weer uitgebreid worden.
In dit verslag vertellen we kort wat over de verschillende activiteiten in het schooljaar
2015/2016.
Verkeerswerkgroep
Er is een verkeerswerkgroep geformeerd die alert blijven kijken naar de
verkeersveiligheid om school. Hiervoor zijn diverse acties, bv. fietsencontrole, goed
parkeergedrag belonen, contact met busmaatschappij en Odaschool, informatie in de
Babbelaar.
Sinterklaas:
Ook dit jaar kwam Sinterklaas met zijn Pieten de Uitkijktoren bezoeken.
Dit jaar stond er in de hal een pietenhotel waar de kinderen van groep 1 t/m 4 fijn in
konden spelen en werken.
Op de woensdag voor 5 december kwamen de pieten en de Sint op bezoek. Dat was
een geslaagde dag!
Hij werd hartelijk ontvangen in de speelzaal met optredens e.d. en ging hij nog even
een rondje doen in alle klassen. Uiteraard werd ook het klassencadeau niet vergeten.
Sint bezocht alleen de onderbouw, en ging in vogelvlucht bij de bovenbouw even
binnen: De bovenbouw kwam met alle groepen samen in de hal. Daar bezocht
Sinterklaas hen op het podium.
De bovenbouwleerlingen maakten surprises voor elkaar waarvoor het te besteden
bedrag door de OR wordt vergoed.

Eindejaarsdiner:
Dit jaar is er een eindejaarsdiner georganiseerd voor alle leerlingen. De avond
bestond uit activiteiten in de klassen, afgewisseld met een lekker kerstbuffet.
Dat was gezellig smullen voor iedereen! Een waardige afsluiting van 2015.
Schaatsen
De dag na het eindejaarsdiner zijn de groepen 3-8 gaan schaatsen op de schaatsbaan
in de Paterskerk.
Carnaval:
Bijzonder was dat er een echte Brökwagtersprins op school was: prins Raf I!
De kleuters hebben op woensdag al carnaval gevierd in de Dorpsherberg in Ospel.
Hier hebben ze spelletjes gedaan, gehost én een lekkere pannenkoek gegeten. Op
vrijdag was de carnaval op school en was door het team weer een leuk programma
gemaakt dat o.a. bestond uit optredens, hossen en een bezoek van 1 lid van
Moerepetazie. Die kwam speciaal voor Prins Raf en samen met Prins Raf het lied van
Oda zingen.

Eieren klutsen
Een vaste traditie op de Uitkijktoren is sinds jaar en dag het eieren klutsen op de
donderdag voor Pasen. De OR zorgt voor mooi gekleurde eitjes. In elke klas gaan de
kinderen dan met elkaar “eieren klutsen”. Daarna gaan de winnaars uit elke groep de
strijd met elkaar aan om “De kluts van de school” te worden. Behalve de eer, zijn er
ook drie heerlijke paashazen te winnen!
Tevens waren twee ouders uit de Ouderraad ook verkleed als paashaas.

Koningsspelen
De school heeft dit jaar meegedaan met de Koningsspelen. Deze zeer geslaagde
sportieve dag begon met een ontbijt op school. verzorgd door de ouderraad. Erna waren
er heel veel spelletjes die de kinderen in groepjes konden kiezen van een bord.
Circus Tadaa
Op 31 maart was er een grote circusdag voor alle kinderen van de Uitkijktoren. In de
grote sporthal zijn de hele dag allerlei kunsten en optredens voorbereid. Aan het eind
van de middag was er een voorstelling voor alle ouders. De circusdag was in plaats van
het tweejaarlijkse schoolreisje.

Verkeerswerkgroep
Vorig schoolreis is er een verkeersborden actie geweest waarbij kinderen een
verkeersbord mochten ontwerpen over de verkeerssituatie om de school heen. Dit
schooljaar zijn van drie ontwerpen echte borden gemaakt die nu bij het hek van de
school hangen.
Waterspelendag
Op de laatste donderdag voor de zomervakantie heeft de OR een waterspelendag
georganiseerd op het schoolplein. Het was heerlijk weer, veel water, leuke spelletjes en
blije kinderen.
Naast deze activiteiten hebben verschillende OR- leden en ouders van school de taak op
zich genomen in het kriebelteam actief te zijn. Dit is een team van ouders die na elke
vakantie alle kinderen controleren op hoofdluis.
Ook regelt de OR de schoolfotograaf die elk jaar onze school bezoekt. Voor
klassenfoto’s, portretfoto’s en broer/zus foto’s.
In de Babbelaar is geprobeerd vooraf alle activiteiten aan te kondigen, zodat alle ouders
op de hoogte zijn van de activiteiten van de hele school. Achteraf volgen er dan reacties
over het verloop van de betreffende activiteiten of door de kinderen of door de OR.
De OR kwam in het schooljaar 2015/2016 ongeveer tien keer bijeen in vergadering.
Alle activiteiten zijn georganiseerd in nauw overleg en samenwerking met het team. Ze
hadden niet georganiseerd kunnen worden zonder de hulp en (financiële) bijdragen van
ouders, grootouders en sponsors, in welke vorm dan ook. Daarvoor onze dank!
Weert, november 2016

Adressenlijst Ouderraad per oktober 2016

Tamara de Goey-Coolen (voorzitter)
Veldbloemstraat 5
6002 CG Weert
tel. 780024
tamaradegoey@onsbrabantnet.nl

André van Beerendonk (penning meester)
Orchideestraat 6
6002 TS Weert
tel. 532151
andrevanbeerendonk@hotmail.com

Mathilde Nouwen-Kapoen
Kransakker 12
6003 ED Weert
tel. 540874
roelenmathilde@kpnmail.nl

Coen en Anne van der Zanden
Violierstraat 1
6002 TR Weert
tel. 521812
Agielis@yahoo.com

Marielle Reijnders
Hogerweide 26
6002 BV Weert
tel. 526333
mariel0124@hotmail.com

Valerie Berben (secretaris)
Hushoverweg 61
6003 AA Weert
tel. 546613
valerieberben@hetnet.nl

Martine Duursma
Herenhuisstraat 15
6002 BG Weert
tel. 542393
martineisaltijd@home.nl

Dagmar Geraedts
Veldbloemstraat 53
6002 CG Weert
tel. 537190
guido.dagmar@home.nl

Nancy van Hees
Anemoonhof 34
6002 WN Weert
tel. 540064
basennancyvanhees@gmail.com

