Jaarverslag 2014 2015 van de ouderraad
van Openbare basisschool De Trekvogel
Hierbij presenteren wij u het jaarverslag van de Ouderraad (hierna te noemen OR)
van OBS De Trekvogel over het schooljaar 20142015. Het doel van dit jaarverslag is
ouders goed te informeren over het werk van de OR. Alle activiteiten en festiviteiten
gedurende het schooljaar worden georganiseerd door de OR in samenwerking met
het team en geholpen door andere ouders. Deze activiteiten en festiviteiten worden
gefinancierd met de ouderbijdrage.Tijdens het afgelopen schooljaar 20142015
bestond de OR uit de volgende leden:
Rachèl Koop (voorzitter)
Miranda Steenvoorden (secretaris)
Henry de Jong (penningmeester)
Natascha van Ballegooij
Lotte de Beer
Mascha Aarsman
Metin Uysal
Marjolein de Greef
De OR heeft het afgelopen schooljaar zes keer vergaderd in aanwezigheid van
Johan Bos (namens het team). Daarnaast hebben er vele
commissie vergaderingen plaats gevonden. Aan het einde van het schooljaar
20142015 heeft de OR afscheid genomen van Miranda Steenvoorden en Marjolein
de Greef.
De OR wil Miranda en Marjolein langs deze weg bedanken voor hun inzet!
Aankomend schooljaar 20152016 zullen Wendy Steenmeijer en Natascha de Jong
de OR komen versterken. Juf Astrid zal namens het team de vergaderingen
bijwonen. Bovendien zal een aantal ouders als hulpouder op de lijst van de OR staan
zonder zelf actief lid te zijn.
De OR is ook het afgelopen schooljaar weer zeer actief betrokken geweest bij de
organisatie van diverse leuke activiteiten op school;
Zonder de hulp van andere ouders zou een aantal van deze
activiteiten nauwelijks doorgang hebben kunnen vinden. Onze waardering is
dan ook groot voor iedereen die vrijwillig zijn/ haar bijdrage heeft geleverd!
Een overzicht van de activiteiten:
Schoolreisje
Pietenochtend/ Sinterklaasfeest
Kerstviering
Korfbaltoernooi
Paaslunch
En natuurlijk de diverse inloopavonden

Opa en Omadag
Schoolfotograaf
Schoolvoetbaltoernooi
Afscheid groep 8
Picknickochtend

De ins en outs van bovenstaande activiteiten staan uitgebreid omschreven op de
website van de school 
www.obstrekvogel.nl 
onder het tabblad ‘nieuws’.
Op deze website vindt u tevens heel veel leuke foto’s van de diverse activiteiten.
De OR heeft alle activiteiten en festiviteiten gedurende het afgelopen schooljaar
met veel enthousiasme en inzet georganiseerd en hoopt dat het komend schooljaar
wederom een succes wordt.
Namens de Ouderraad,
Rachèl Koop – voorzitter
&
Miranda Steenvoorden – secretaris

