Secretarieel jaarverslag oudervereniging De Wissel 2016-2017
Dit verslag is besproken tijdens de ouderraad vergadering van 6 september
2017. U kunt hier lezen waaraan uw ouderbijdrage wordt besteed.
De ouderraad bestond het afgelopen jaar uit een klein maar gezellig groepje. Er
is weer veel georganiseerd en geregeld. Het zou fijn zijn als er meer leden in de
OV zitting hebben. Iedereen is van harte welkom! Ook helpende handen buiten
de OV worden gewaardeerd. Wat fijn dat twee nieuwe leden zich aan het eind
van vorig schooljaar hebben aangemeld.
De oudervereniging vergadert zo’n 10 keer per jaar. Hierbij is ook een leerkracht
van het team aanwezig. De directie woont een á twee keer per jaar een
vergadering bij. Vanuit de oudervereniging zit er een lid in iedere commissie
samen met enkele leerkrachten. De oudervereniging benadert ook hulpouders
voor het doen van hand en spandiensten. Ieder ouder is welkom met vragen en
opmerkingen.
De Wisseldag 2016
Deze was in de derde week van het schooljaar. De leerlingen hebben een
fotopuzzeltocht gelopen. Zij hebben een lekkere traktatie gekregen.
Schoolkamp groep 8
Het was een geslaagd schoolkamp in Loon op Zand! Leuke activiteiten en een
uitje naar De Efteling. De OV heeft voor het schoolkamp 15 euro per leerling
bijgedragen aan de kinderen waarvan de ouders ouderbijdrage hebben betaald.
Sinterklaas 2016
Sinterklaas kwam dit jaar via de achterdeur van de gymzaal naar binnen. Het
toneelspel van de pieten in de gymzaal was weer een succes. De kinderen van de
onderbouw waren blij met hun cadeautjes. De kinderen vanaf groep 5 maakten
surprises en kregen hiervoor een klein geldbedrag.
Cadeautjes, geld voor surprises en schoencadeautjes zijn door de OV betaald.
Fijn dat er helpende handen waren van OR ouders en hulpouders bij organiseren,
versieren, inpakken en ter plekke regelen van de feestdag.
Kerst 2016
Ouders van de OR en hulpouders hebben de gangen en aula van de school
subtiel versierd.
Ouders hadden gezorgd voor hapjes bij de lunch. De leerlingen hebben als
aardigheidje van de OR en de Kerstman een potlood gekregen met een
kerstwens. Ieder groep kreeg per leerling 1 euro om voor de lunch iets te kopen.
De OR leden en hulpouders hebben champagneglazen ‘besuikerd”.
De OR heeft voor alle klassen (blijvend) bekers, borden en bestek aangeschaft.
’s Morgens werden de kinderen ontvangen door de Kerstman.
In de aula van de school was er een gezamenlijke kerstviering voor de onder/middenbouw en voor de bovenbouw. Het toneelspel waarin het kerstverhaal

werd voorgelezen door de oudere kinderen en uitgebeeld door de kleuters was
een groot succes.
Schoolschaatsen
De ouderraad heeft in januari toestemming gegeven om entreekaartjes te
bekostigen voor het schaatsen op de tijdelijke ijsbaan in Oosterhout.
Voorleesontbijt
Juf Kim (vanuit de biebcommissie) heeft de OV hartelijk bedankt voor de
financiële bijdrage voor het voorleesontbijt. Zo werd lezen en voorlezen een
feestje!
Carnaval 2017
De OR-leden hebben samen met hulpouders de school versierd. Carnaval werd
voor het eerst weer door alle leerlingen in de school versierd. De leerlingen
werden tijdens de lunch getrakteerd op een broodje hagelslag of knakworst.
Tijdens de viering kregen ze ook een zakje chips en ranja.
De komst van prins carnaval, het springkussen en het zonnetje tijdens de
optocht rondom de school maakten het feestje compleet.
Pasen 2017
De leerkrachten van de paascommissie hebben gezorgd voor een paasviering en
voor eieren, matses en druivensap.
Sponsorloop 2017
Het weer werkte goed mee op de dag van de sponsorloop.
Na het lopen kregen de kinderen een zakje chips en wat drinken van de
ouderraad.
Van het opgehaalde bedrag 5.156,43 euro was een derde deel voor stichting
Pim, een derde deel voor het schoolplein en een derde deel voor de
oudervereniging.
Sportdag 2017
Tijdens de sportdag op De Warande zijn alle kinderen getrakteerd op een ijsje.
Excursies 2017
Het gedeelte van het bedrag dat de oudervereniging heeft gekregen vanuit de
sponsorloop is direct terecht gekomen bij de leerlingen. Samen met de
groepsleerkrachten hebben de leerlingen een klassenuitje bedacht. In de laatste
weken van het schooljaar hebben alle groepen een leuk uitstapje gemaakt.
Educatieve uitstapjes zijn ook gefinancierd: De groepen 6 hebben het
bezoekerscentrum van de Biesbosch bezocht en de groepen 7 het reptielenhuis
in Tilburg.
Schoolverlatersavond 2017
Dit was een gezellige avond. De OV heeft gezorgd voor hapjes en drankjes.
Frietjes op de laatste schooldag
Als beloning voor het aantal ballen, 180, die de leerlingen hadden verdiend (PBS)
werd er getrakteerd op frietjes met een kaassoufflé, kroket of frikandel.
De leerlingen van groep 8 hebben op de laatste maandag een ijsje gekregen.

Meedenken
De leden van de ouderraad hebben ook hun bijdrage geleverd door mee te
denken over verschillende zaken die leven bij ouders en team van De Wissel
zoals:
Ouder betrokkenheid, informatie over kinderen en sociale media, invulling van
feesten en bijeenkomsten op school, de besteding van het sponsorgeld ten goede
aan de leerlingen en communicatie tussen school en ouders.

De ouderraad bedankt haar leden, hulpouders en leerkrachten voor alle hulp in
het vorige schooljaar. Ze zien het nieuwe schooljaar en nieuwe leden met plezier
tegemoet!

Begroting 2016-2017
2017-2018SBO de Wissel
verwachte
inkomsten

Ouderbijdrage
Sponsorloop
Bijdrage MR
inkomsten SVA

€ 3.500,00
€ 4.500,00
€ 300,00
€ 300,00

totaal

€ 8.600,00

werkelijke
inkomsten

verwachte
uitgaven
Wisseldag
Sint
Kerst
Kamp
SV avond
Carnaval
Pasen
Sportdag
Open avond
Excursies
Spelmateriaal
Sponsorloop
Sponsordoel 1
Sponsordoel 2
Ov Uitje
Diversen
PBS beloning

€ 100,00
€ 800,00
€ 550,00
€ 500,00
€ 450,00
€ 500,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 1.750,00
€ 500,00
€ 100,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 8.600,00

werkelijk
uitgaven

