De ouderraad van basisschool ’t Ven

nieuwe foto
2014 - 2015
Anne-Marie Klopfer, Martje Romonesco (Voorzitter), Caroline van Heertum, Colet
Timmers (secretaris), Hanneke Leenhouts (penningmeester), Monique Kanters, JanHein Martens, Henriëtte Geurden, Anita Hendriks, Ellen Derks, Vivian Rauer, Carla
Verbruggen, Petra Fassbender (team), Esther Bongers (team)
De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging waar alle ouders van de school
automatisch lid van zijn. De ouderraad heeft onder andere tot taak de
belangstelling voor en de betrokkenheid van ouders bij de school, in al haar
facetten te bevorderen.
De ouderraad vergadert gemiddeld 6 keer per jaar.
In principe zijn de ouderraadvergaderingen openbaar. Als u belangstelling heeft,
kunt u gerust een keer komen kijken (graag van te voren aangeven bij de
voorzitter).
Sinds mei 2014, heeft onze ouderraad een nieuw huishoudelijk reglement. Hierin
zijn onder andere taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijzen beschreven.
Het huishoudelijk reglement is op te vragen bij de voorzitter.
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JAARVERSLAG 2014 – 2015

VERSCHUIVINGEN IN DE OUDERRAAD
Vivian Rauer en Carla Verbruggen zijn dit jaar nieuwe leden in de Ouderraad.
Nieuw, namens het team, is Petra Fassbender. Halverwege het jaar is Colet
Timmers afgetreden als secretaris. Dieuwke van Petersen heeft haar taak
overgenomen.

FINANCIELE ZAKEN
Van de financiële zaken is een verslag opgemaakt. Ook vindt de kascontrole plaats.
Dit verslag is in te zien bij de penningmeester.
De penningmeester heeft regelmatig overleg met de directeur omdat deze
eindverantwoordelijk is voor alle financiële zaken.

HULPOUDERS
Een aantal ouders ondersteunt de ouderraad bij het uitvoeren van de activiteiten.
Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders een brief waarin ze zich
kunnen aanmelden als hulpouder.

ACTIVITEITEN
De ouderraad organiseert gedurende het schooljaar diverse activiteiten. Van alle
activiteiten is een draaiboek aanwezig. De activiteiten worden na afloop met de
werkgroep geëvalueerd en geactualiseerd.
Aan elke activiteit is een verantwoordelijk teamlid gekoppeld, welke de activiteiten
aanstuurt en gezamenlijk met een commissieafvaardiging uit de Ouderraad de
activiteiten organiseert en uitvoert.
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Schoolfotograaf

Ieder jaar worden er schoolfoto’s gemaakt. Er wordt een individuele foto gemaakt
van het kind, een klassenfoto en het is mogelijk om een broer/zus foto te laten
maken van de kinderen die op school zitten.
2014-2015
Dit jaar zijn voor het eerst de foto’s al in september gemaakt. Er kwam een nieuwe
fotograaf op school. Alle kinderen kregen een keuzekaart mee naar huis en konden
zelf kiezen op welke manier zij gefotografeerd wilden worden. De foto’s konden
online besteld worden door de ouders. De kinderen van groep 8 kregen aan het
einde van het jaar een speciaal fotoalbum mee.

Dreutelpad

Deze activiteit is bedoeld voor de kinderen uit de groepen 1 en 2 en wordt 2x per
jaar georganiseerd. De kinderen zoeken in het Geerbos naar “dreutels” die daar
verstopt zijn. Bij elke dreutel moeten de kinderen een opdracht uitvoeren. De
opdrachten staan in het teken van de lente en de herfst.
2014-2015
In de herfst hebben de kleuters verschillende bloembolletjes geplant. Slakken
werden bestudeerd en verder konden de kinderen veel soorten bladeren bekijken
en konden ze echte rozenbotteljam proeven.
In het voorjaar zagen de kleuters dat sommige bolletjes al waren uitgekomen. De
kinderen maakten mooie bloemen op papier en ze genoten van een heerlijk bekertje
dreutellimonade.

Sinterklaas

De goedheiligman bezoekt onze school 1x per jaar. De kinderen van de onderbouw
krijgen van de Sint per klas een zak met cadeautjes. De kinderen in de bovenbouw
trekken lootjes en maken voor elkaar een surprise met een gedicht. Er is een
cadeau voor de hele klas. Alle kinderen mogen een keer hun schoen zetten.
2014-2015
Dit jaar is er voor gekozen om ook in de onderbouw een klassencadeau te geven in
plaats van voor ieder kind een apart cadeau. In de bovenbouw waren er weer
prachtige surprises en mooie gedichten.

Kerst en Nieuwjaar

De kinderen van alle klassen drinken ter gelegenheid van het nieuwe jaar een
glaasje kinderchampagne. Dit doen ze op de eerste schoolochtend van het nieuwe
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jaar. De ouderraad verzorgt de kinderchampagne en de bekers, in samenwerking
met een teamlid.
2014-2015
Dit jaar waren er voor alle kinderen samen wel 40 flessen nodig. Een mooie toost op
een mooi jaar!

Carnaval (optocht en viering op school)

Alle kinderen, ouders en leerkrachten krijgen de gelegenheid om met onze school
mee te lopen in de kinderoptocht van Kuussegat. De kinderoptocht wordt altijd op
zaterdag gelopen. Gemiddeld lopen er 100 ouders en kinderen mee!
Een enthousiaste groep ouders onder leiding van enkele teamleden en een aantal
leden van de ouderraad zorgt voor de kleding en voor het bouwen van de wagen.
Tijdens de carnavalsviering krijgen de kinderen een traktatie.
2014-2015
Dit jaar was het thema van het Kuussegat: ‘We draaie 't um’ Op ’t Ven hebben we
dit ingevuld als: 'We draaie 't sprookje um!' We liepen met 35 Kinderen en 26
ouders mee. De optocht is goed verlopen. Er was muziek in de optocht en de
kinderen hadden een dansje ingestudeerd, dit was de Pinguïndans. Deze werd
tijdens de optocht meerdere keren gedanst, waarbij de Gepetto's de pinokkio's als
marionetten poppen het dansje lieten dansen. Alles zag er zeer verzorgd uit. De 2e
prijs werd behaald!

Vastenactie

In de vastentijd kiezen we een goed doel uit waar geld voor ingezameld wordt. Per
jaar bekijken we welk goed doel we gaan steunen. Door middel van sponsorloop
wordt het geld voor het goede doel ingezameld. De gehele opbrengst is voor het
goede doel.
2014-2015
Op 1 april werd de sponsorloop gehouden. Ieder kind mocht in een half uur tijd
proberen zo veel mogelijk rondjes van 500 meter om de school te lopen. 30% van de
opbrengst was dit jaar voor de stichting Op Andere Gedachten, 30% voor de
stichting Kanjerketting en 40% is o.a. bestemd voor de aanschaf van nieuwe
computerprogramma’s voor de onderbouw. De actie was een geweldig succes, de
kinderen hebben goed hun best gedaan! De opbrengst bedroeg: € 5939,94.
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Pasen

Tijdens de paasviering mogen de kinderen paaseieren zoeken.

Koningsspelen

Ook basisschool ’t Ven doet mee met de Koningsspelen die in het teken staan van
sport- en spelactiviteiten. Voor de Koningsspelen is altijd veel hulp van ouders
nodig.
2014-2015
Dit jaar werd een Vlaamse kermis georganiseerd voor de kinderen van groep 1 t/m
4. Bij ieder spel stonden 1 of meer ouders die de kinderen hielpen bij de spelletjes.
De kinderen van groep 5 t/m 8 waren in teams verdeeld en deden mee aan
verschillende sportwedstrijden. Zo waren er o.a. korfbal,- voetbal- en
basketbalwedstijden die door een groep enthousiaste ouders begeleid werden.

Avondvierdaagse

Alle kinderen/ouders/leerkrachten krijgen de gelegenheid om mee te lopen met
onze school tijdens de avondvierdaagse. De kinderen kunnen met verschillende
afstanden meelopen (3 km, 5 km en 10 km).
Tijdens de intocht krijgen de deelnemers een medaille en ze krijgen een
aardigheidje van de ouderraad.
2014-2015
Veel ouders en kinderen liepen in juni weer mee met de avondvierdaagse. Ondanks
de sportieve inzet vielen we dit jaar niet in de prijzen.

Kleuterfeestdag

Op het einde van het schooljaar wordt er een dagactiviteit georganiseerd voor de
kinderen van groep 1 en 2. De laatste jaren gaan de kinderen ’s morgens naar Bedaf
en ’s middags worden er spelletjes gedaan. De kinderen worden door ouders naar
Bedaf gebracht. Tussen de middag eten de kinderen frietjes op school en aan het
einde van de dag krijgen de kinderen een foto mee ter herinnering. Bij slecht weer
is er een alternatief programma op school.
2014-2015:
De kinderen van groep 1 en 2 hebben dit jaar de kleuterfeestdag gevierd op Bedaf
met als thema “sprookjes”
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Schoolreisje

De kinderen van groep 3 tot en met groep 7 gaan elk jaar op schoolreis. Samen met
het team wordt een bestemming bepaald.
2014-2015
Groep 3 – 4 zijn dit jaar op schoolreis geweest naar Dippie Doe in Best.
Groep 5 – 6 zijn dit jaar op schoolreis geweest naar Toverland in Sevenum.
Groep 7 is dit jaar (met auto’s) op schoolreis geweest naar de Efteling.

Schoolkamp
De kinderen van groep 8 gaan ter afsluiting van de basisschool op schoolkamp. Zij
fietsen in groepjes naar De Mortel. De ouderraad zorgt voor een kleine attentie
voor de begeleiders van het schoolkamp.
2014-2015
De kinderen van groep 8 hebben een warm maar zeer geslaagd schoolkamp gehad.
Na een lange kanotocht werden de kinderen opgewacht door hun ouders. De OR
bedankte alle begeleiders van het schoolkamp voor de zorg voor onze kinderen.

Besteding spaargeld
De ouderraad schenkt jaarlijks een bedrag aan school. In overleg met de
schoolleiding wordt gekeken naar wat een goede investering is.
2014-2015
De school was toe aan een nieuw podium, dus is er dit jaar voor gekozen om te
investeren in een nieuw podium. Deze investering zal verspreid worden over een
periode van 3 jaar.

Kledinginzamelingsactie
Met het inzamelen van kleding is dit jaar een bedrag van €522,- opgehaald. Dit
bedrag is besteed aan het schoolkamp van groep 8.
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