Oudervereniging St. Jozefschool Jaarverslag 2015-2016

Inleiding
De ouders van de leerlingen van de Sint Jozefschool in Moordrecht zijn
vertegenwoordigd in een oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging is de
ouderraad. De ouderraad zou moeten bestaan uit een oneven aantal enthousiaste ouders.
Er is een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.
Als ouderraad staan we ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
De oudervereniging heeft dit schooljaar Marjolein van Vliet verwelkomd als nieuwe OV
lid.
De oudervereniging bestond daarmee tijdens het schooljaar 2015-2016 uit de volgende
leden:
Voorzitter:
Tamara Quist
Secretaris:
Marlies Badri
Penningmeester:
Lalita Bosma
Leden:
Diane van Egmond, Evelien Rauch, Evelyne van Tilborg, Ingrid van
Driel, Lalita Bosma, Marlies Badri, Monique van Echten, Renske
Bergens, Marjolein van Vliet en Tamara Quist
De oudervereniging bestaat daarmee uit 10 actieve leden.
Dit is een mooie bezetting maar niet oneven, bij stemming is Renske Bergers nooit
aanwezig.
De oudervereniging heeft gedurende het schooljaar 2015-2016 6 keer vergaderd. De
vergaderingen waren verdeeld in twee onderdelen. Bij het eerste onderdeel was José
Bruijnel als vertegenwoordigster vanuit het lerarenteam aanwezig. De eerste
vergadering (eerste deel) van het schooljaar werd tevens bijgewoond door de directeur
Ria van der Horst. Daarnaast is er drie maal overleg geweest tussen de voorzitter en
secretaris van de oudervereniging en de directeur.
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Activiteiten 2015-2016
Schoolfotograaf:

Op 16 oktober kwam de schoolfotograaf langs. Net als de jaren ervoor waren dit de
heren van Thema! Schoolfotografen. Er is gekozen voor een thema met schommel,
namelijk het kind zittend op een schommel met witte achtergrond. De foto's werden
weer goed ontvangen door de meeste ouders van de leerlingen.

Sinterklaas:

Op 23 november is de school weer versierd door een aantal hulpouders, dit moest even
opnieuw worden uitgevonden door het nieuwe gebouw.
De kinderen hebben net als voorgaande jaren weer hun schoentje mogen zetten en op 4
december is de goedheiligman ontvangen door de Achtbaan bij de Brede school. Na zijn
bezoek aan de Achtbaan heeft hij samen met zijn pieten een bezoek gebracht aan onze
onderbouw. Door deze nieuwe opzet zijn nog wel een paar puntjes van aandacht naar
boven gekomen voor het volgend schooljaar.

Kerst:

Aan het begin van de feestmaand december kregen de kinderen en ouders een
decemberkalender met daarop alle activiteiten in deze maand. Op 7 december is de
school weer versierd door veel hulpouders, de school zag er wederom gezellig uit. Net
als andere jaren namen de kinderen zelf hapjes mee en werden die gezellig in
buffetvorm in de klas opgegeten.
In het dorpshuis was er gelegenheid voor de ouders om een hapje en een drankje te
nuttigen.

Carnaval

Carnaval was weer een gezellige drukke boel, met als thema 'oud en nieuw' dit ook met
de gedachte aan het starten in een nieuw schoolgebouw. Na het hossen door de aula
hebben de kinderen wat gedronken en daarna liepen we de herrieoptocht door de
straten van Moordrecht. Na de optocht kregen de kinderen wat te eten en drinken en
traden ze voor elkaar op in de aula. Dit jaar heeft ook de commissie van de OV en de
aanwezige hulpouders een optreden voor de klassen gedaan, dit werd goed ontvangen.

Pasen

De oudervereniging heeft ervoor gezorgd dat de kinderen na terugkomst van de kerk
konden aanschuiven aan gezellig gedekte tafels met broodjes, matzes en beleg in de
aula. Het was een gezellig samenzijn waarbij alle groepen door elkaar heen zaten en de
oudere leerlingen de jongere leerlingen goed assisteerden. De twee paashazen deelden
chocolade-eieren uit aan de kinderen.

Schoolreis

14 juni is de onderbouw t/m gr. 4 naar Avifauna geweest. De overige groepen (op groep
8 na) zijn naar Duinrell geweest. De dag begon helaas met veel regen en de bussen
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waren niet op tijd. Dit zorgde voor de nodige onrust. Ook tijdens de dag is er aardig wat
regen gevallen maar de kinderen hebben een leuk schoolreisje gehad.

Avondvierdaagse

Op 24 mei werd gestart met de avondvierdaagse. Zoals elk jaar liepen er veel kinderen
(en ouders) mee vanuit onze school. De opzet was hetzelfde als vorig jaar. We hebben
zelf voor de inschrijvingen zorg gedragen. De kinderen mochten niet zonder begeleiding
meelopen en er zijn wederom duidelijke afspraken gemaakt. Dit jaar is er door de
organisatie geen prijs uitgereikt, dit tot teleurstelling van veel kinderen. Op de laatste
dag hebben de kinderen een ijsje gekregen.

Afscheid groep 8

Als afscheidscadeau voor groep 8 van school én de oudervereniging kregen alle
schoolverlaters het boek 'mijn schooltijd' overhandigd. Tevens kregen zij hun
afscheidsfoto. Tijdens de musicalavond van groep 8 op maandag 4 juli 2015 verzorgde
de oudervereniging de hapjes en drankjes, dit jaar in het dorpshuis.

Social Media

Naast de diverse commissies is de oudervereniging ook actief geweest op Facebook. Er
worden regelmatig handige berichtjes en foto's gepost op Facebook, waar door de
ouders zeer positief op wordt gereageerd. De Facebook-pagina van de oudervereniging
is dan ook een goed bezochte pagina. Dit jaar is besloten dat er geen foto’s van kinderen
in de school meer worden geplaatst. Aan het eind van het schooljaar is besloten deze
pagina op te heffen omdat de Jozefschool dit vanuit het team gaat opzetten.

Dank

Als oudervereniging willen wij alle ouders bedanken die dit jaar (weer) geholpen hebben
met het verzorgen van de vele activiteiten, begeleiden van kinderen en niet te vergeten
het versieren en opruimen van de school. We begrijpen dat iedereen het tegenwoordig
erg druk heeft en zijn dan ook heel dankbaar dat u wel tijd heeft willen en kunnen
vrijmaken om ons een handje te helpen met het organiseren van de bijzondere
momenten op school.

Namens de ouderraad: BEDANKT!
Tamara Quist
Oudervereniging
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