Jaarverslag oudervereniging Driespan 2015-2016
Samenstelling oudervereniging;
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Algemeen lid:
Algemeen lid:
Algemeen lid:
Algemeen lid:
Algemeen lid:
Algemeen lid:
Verkeersouders:

Giny Schuttrups
Gea van der Kooi
Jantina Berkenbosch
Henriette Rottgering
Tinie Roossien
Margriet Schuurman
Diana van Bruggen
Annette Oosterloo
Petra Huizinga
Kirsten Huiting

Afgelopen schooljaar is er gekeken naar nieuwe leden, Annette Oosterloo en Petra
Huizinga zijn tijdens dit schooljaar toegetreden.
Vergaderingen;
De oudervereniging is dit jaar 7 keer bijeengekomen en heeft in november een ALV
gehouden. Tijdens de vergaderingen is er gesproken over de jaarlijks terugkerende
activiteiten, financiën en mogelijkheden voor nieuwe activiteiten.
Activiteiten;
Bags2School: Dit jaar heeft deze actie € 558,00 opgebracht. Het geld zal worden
besteed aan het schoolplein.
Sinterklaas: De OV heeft voor sinterklaas de inkopen gedaan en samen met het
team 5 december tot een feestelijke dag voor Sint, Pieten en de kinderen
gemaakt.
Kerst: De oudervereniging heeft de school in kerstsfeer gebracht met een groep
ouders. Ook heeft de ouderverenging gezorgd voor de knutselspullen voor de
betreffende activiteiten tijdens kerst. Tijdens het kerstdiner verzorgden zij een
kraam met eten en drinken voor de wachtende ouders.
Pasen: De OV heeft voor ondersteuning tijdens de paasactiviteiten gezorgd en de
benodigde materialen aangeschaft.
Koningsspelen: Dit jaar heeft de school ook weer meegedaan aan de
Koningsspelen. De OV heeft samen met het team zorggedragen voor het ontbijt
en de verdeling hiervan. Daarnaast samen met veel hulpouders zorg gedragen
voor het goed verlopen van alle activiteiten rondom school. Nieuw was dit jaar de
sponsorloop voor vrienden van het Beatrix Kinderziekenhuis, met een opbrengst
van € 4571,70
Eindfeest: Op de laatste donderdag groot feest voor alle kinderen met als thema
de Middeleeuwen. De OV verzorgde de hele dag eten en drinken en veel ouders
hebben geholpen met de activiteiten gedurende de dag.
Financiën:
We hebben dit jaar met een positief saldo afgesloten. De exacte cijfers zijn te vinden in
het financieel jaarverslag. De kas werd dit jaar gecontroleerd door Maaike Breed en
Jannie de Groot.
Verkeer:
Streetwise; de praktische verkeerslessen zijn weer gegeven door de ANWB.

De kleuters o.a. met een zebrapad en verkeersborden, de autostoel en hoe veilig vast te
zitten
De onderbouw in de electrische auto in de autostoel, en hoe de gordel te gebruiken,
maar ook veilig uitkijken en oversteken tussen geparkeerde opblaasauto's
De groepen 5-6 met remweg en het zelf remmen in een lesauto
En de 7e en 8e groepers over een fietsparkoers met en zonder zware rugzak,
behendigheid in het verkeer testend. En afsluitend op de elektrische step.
De leerlingen van de bovenbouw hebben grote voertuiglessen gehad. Er waren diverse
landbouwvoertuigen en soorten aanhangers en instructeurs om de kinderen in de praktijk
te leren hoe ze in het verkeer rekening met dergelijke grote voertuigen kunnen houden.

