Jaarverslag over het schooljaar 2016-2017
Ouderraad OBS
“De Vos”, Locatie Ter Lips
Leden:
In het schooljaar 2016-2017 bestond de Ouderraad van de locatie Ter Lips uit de volgende
leden:
Esther Boef (voorzitter), Claes Brantjes (penningmeester), Jolanda Stierum (secretaris),
Marjolein Deelen, Anneke Siera, Tanja Niersman, Sabine van Nobelen, Nelleke Geurts, Ellen
Duijzers (aanspreekpunt allergieën), Dominigue Lauret, Stefan Steenbergen, Frank van der
Baan en Stephanie Blikman en Marlies van der Ing namens het team. Aan het eind van het
vorig schooljaar hebben wij afscheid genomen van Erwin wils, Jeroen Warmerdam en
Myrena Steinz-Laupman.

Allergieën:
Ook dit schooljaar is Ellen Duijzers de coördinator van de OR voor kinderen met een allergie.
Als uw kind een allergie heeft en u heeft vragen over bepaalde activiteiten, of als u wilt weten
wat er tijdens activiteiten zoal aan eten is, dan is Ellen uw aanspreekpunt.tel.: 06-25194111 of
ellen.duijzers@gmail.com.

Activiteiten:
In nauwe samenwerking met het team zijn het afgelopen schooljaar onder andere de volgende
activiteiten en feesten georganiseerd:

Crea-Doe-Dag:
Op 28 september was de jaarlijkse Crea-doe-dag. De kinderen van de VOS, locatie Ter Lips
hebben vandaag allemaal deelgenomen aan deze creatieve dag. Onder begeleiding van ouders
en leerkrachten mochten ze aan een workshop meedoen.
Deze workshop kon onder andere zijn: yoga, schilderen, techniek, boemerang maken, iets van
klei maken, figuurzagen, koken en hiernaast waren nog vele andere creatieve mogelijkheden.
Na afloop was er een tentoonstelling voor de ouders die druk bezocht werd. Gemaakte dingen
werden tentoongesteld en van veel activiteiten hingen er leuke foto s.
Al met al was het een gezellige en zeer geslaagde dag.

Sinterklaas:
Ook dit jaar is Sinterklaas op school geweest. Het ging helemaal mis met het bakken voor een
taart voor de verjaardag van Sinterklaas. De kinderen van school hebben een handje geholpen.
Op het podium was een echte bakkerij gemaakt. Ook zijn er dit jaar weer door alle kinderen
speculaaspoppen versiert. Groep 8 heeft ontzettend goed geholpen. De kleuters hebben dit
jaar pietengym gehad van een gezellige gym-piet. Alle kleuters hebben goed hun best gedaan
en een pieten-diploma verdient. Op 5 december kwam Sinterklaas aan in een echte bakkersfiets. Hij had zelfs de bak-piet bij zich. Sinterklaas is bij elke groep even langs geweest. De
kleuters en de kinderen in groep 3 en 4 mochten ook dit jaar weer een cadeautje uitzoeken in
de magische schatkamer van Sinterklaas. De groepen 5 t/m 8 hebben van Sinterklaas een
mooi cadeau gekregen. De leerlingen zelf hadden hun best gedaan met mooie surprises.

Kerst:
Net als elk jaar is de hele school door ouders, leerkrachten en de OR weer mooi versierd. Op
dinsdag 20 december hebben de kinderen weer schitterende kerststukjes gemaakt voor thuis.
In de klas zijn glazen potjes versierd. Donderdag 22 december was het jaarlijks traditionele
kerstdiner. Kinderen namen lekkere hapjes en drinken mee. Aansluitend was de kerstmarkt in
de aula. Zoals elk jaar gaat de opbrengst van de kerstmarkt naar een goed doel. Dit keer had
de British school gevraagd of we wilden helpen met het project Africa! Dit project loopt bij
hun al een aantal jaren. Elk jaar gaan een aantal leerlingen en leerkrachten naar Kenia voor de
bouw van een school. Met de opbrengst kunnen ze weer een stukje bijbouwen. Er zijn
presentaties over het project in de klassen geweest en er is een film over het project aan de
kinderen getoond.
Tijdens de kerstmarkt kon je kerststukjes kopen, verkleed op de foto, brooddeeg kleuren, je
laten schminken en tegen een klein bedrag leuke spelletjes doen. De British school was ook
aanwezig en verkocht Engelse boeken. Hoogtepunt was de tombola. Er waren weer veel
mooie cadeaus beschikbaar.
De totale opbrengst van locatie ter Lips voor project Africa was euro 1784,-- een geweldig
bedrag! De kerstactie op de VOS geeft keer op keer aan dat we in gezamenlijkheid heel veel
kunnen waarmaken!

Verkleedfeest:
Op vrijdag 17 februari vonden het verkleedfeest en de talentenjacht 'de Vos got talent' plaats.
In de ochtend mochten de kleuters al verkleed naar school. 's Middags mochten ook de
midden- en bovenbouw verkleed naar school komen. De diversiteit aan verkleding was groot.
De winnaars van de voorrondes mochten hun talent tijdens de show laten zien. Er was een
'deskundige jury' aanwezig. Alle deelnemers kregen voor hun inzet een prijsje en een
oorkonde. De winnaars kregen ook nog een cadeaubon van Bart Smit. Dit jaar waren de
winnaars: Senna uit groep blauw bij de kleuters, Sam uit groep 4 bij de middenbouw en Tabit
uit groep 7 bij de bovenbouw. Alle 3 durfde het aan om alleen op te treden. Ook de
leerkrachten hadden een leuk muziekstuk ingestudeerd. In polonaise gingen de kinderen terug
naar hun eigen klas waar ze van de Ouderraad een zakje chips en een pakje drinken kregen.

Pasen:
Dit jaar vierden wij Pasen op donderdag 13 april. In de ochtend hebben leerkrachten en
ouders allerlei lekkernijen over de groepen verdeeld. Natuurlijk ontbraken de gekookte eieren
ook dit jaar niet! De groepen 1 t/m 5 hadden in de ochtend een uitgebreid ontbijt, de groepen
6,7 en 8 hadden een brunch.
Ook dit jaar is de paashaas weer langs de groepen gegaan en zijn er eieren gezocht door oa de
kleuters. In de middag is er door de bovenbouw het paasspel gedaan.
Het was wederom een geslaagde dag!

Koningsspelen:
Op vrijdag 21 april deden de kinderen weer mee met de landelijk Koningsspelen. ‘s Ochtends
om half 10 gingen de kleuters in groepjes allemaal spelletjes af. Ze gingen koekhappen,
schoenenmemory, verspringen, pittenzakken in de basket gooien, blikgooien etc. Overal
waren spelletjes te doen, in de aula, in het overblijflokaal, in de kleutergymzaal en in de
kleuterklassen. Kinderen uit groep 8 begeleidde de kleuters, ongeveer 2 kleuters per groep 8
leerling en dat deden ze erg goed. Groep 3 en 4 ging later in de ochtend na de kleuters ook de
spellen doen. Zij liepen zelf in groepjes langs de spellen waar de kinderen van groep 7 bij een
spel stonden voor uitleg en evt begeleiding. Ook zij vonden het allemaal erg leuk. De
gymleerkrachten en sportverenigingen organiseerde de Koningsspelen voor de kinderen uit de
bovenbouw. Groep 5 en 6 gingen in de ochtend allerlei spellen doen in de Vliethorst, groep 7
en 8 gingen in de middag naar de Voorsprong en de Viethorst. Het was een zeer geslaagde
dag.

Avond-4-Daagse:
Van 6 tot 9 juni was weer de traditionele avondvierdaagse. De Vos heeft dit jaar met ruim 100
kinderen meegelopen en het was wederom erg gezellig. Helaas moest de eerste avond worden
afgelast vanwege het slechte weer maar de avonden daarna is er enthousiast gelopen vanaf het
veld naast zwembad Het Wedde. Dankzij de sponsoring van diverse supermarkten was er
voor de kinderen weer vaak een traktatie beschikbaar. Op vrijdag werd iedereen feestelijk
binnengehaald en werden de medailles uitgereikt. Met en ijsje van de Hoogvliet toe was het al
met al weer een zeer geslaagd evenement.

Afscheid groep 8:
Dinsdag 4 juli 2016 was het weer zover, de musical/afscheidsavond van groep 8. Ook voor de
OR altijd bijzonder, want dit is de laatste keer dat wij ons kunnen inzetten voor die kinderen
om alles zo goed, gezellig en leuk mogelijk te laten verlopen! Ook dit jaar was het weer een
succes. Na een supergave musical werden de kinderen persoonlijk toegesproken door juf Anja
en juf Helene. Vanuit school kregen de kinderen allen een dvd van het kamp, een
vriendenboek en natuurlijk hun rapport. Vanuit de OR hebben ze allemaal een USB stick
gekregen met hun naam erop. De leerkrachten van groep 8 zijn op hun beurt weer terug
verwend door de klas met een houten bankje met alle namen van de leerlingen erop. (Het
bankje staat bij de waterspeeltuin van de kleuters.) Een proost met een glas kinderchampagne
op het podium volgde en daarna was het tijd om de avond af te sluiten met drankjes en zoutjes
voor alle aanwezigen. Voor de kinderen was er ook dit jaar weer een kinderdisco, dat vonden
ze allemaal erg leuk (vooral dat de ouders daar niet naar binnen mochten). We kunnen weer
terugkijken op een geslaagde afscheidsavond.

Ouderbijdrage:
Alle activiteiten worden gefinancierd uit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage, die het
afgelopen schooljaar €27,50 per leerling bedroeg. De gedetailleerde financiële informatie is
terug te vinden in het financieel jaaroverzicht van de ouderraad.

De samenwerking met het team en de ouders was ook het dit schooljaar weer prima. We
hebben ontzettend veel hulp gehad van enthousiaste ouders bij alle activiteiten en we willen
ze daarvoor heel hartelijk bedanken. We hopen in het komende schooljaar ook weer een
beroep te kunnen doen op de enthousiaste medewerking van de ouders omdat die onmisbaar is
voor een leuk en gezellig schooljaar op “De Vos”.
Ouderraad Ter Lips

