
Jaarverslag 2010-2011 

 

Dit schooljaar bestond de oudercommissie uit: 

Voorzitter Ed Maatman 

Groep 1 Herma Korenromp 

Groep 2 Reinart Wellinkvoorde 

Groep 3 Marlies Daggenvoorde 

Groep 4 Francis Tibben 

Groep 5 Ronnie Rosenkamp 

Groep 6 Gea Klomp 

Groep 6 Liesbeth Veldhuis 

Groep 7 Dianne Jansen Holleboom 

Groep 8 André Bennink 

 

Wij hebben dit jaar 7x vergaderd, de jaarvergadering was voor onze reguliere vergadering. 

Onze vergaderingen zijn veel bijgewoond door directie en team. Wij hebben een aantal MR 

vergaderingen bijgewoond.  

 

Bij de opening van het schooljaar ging het bekende vlag hijsen niet door vanwege de regen. 

Wel was er weer luizen controle, bij elke controle werden luizen gevonden. 

 

Dit jaar was de OR aanwezig tijdens de informatieavonden, om vragen te beantwoorden. 

Tijdens de ouderavond op 29 november 2010, over het Visie en missie-traject werd Edwin 

Buse, de nieuwe directeur voorgesteld. 

 

Sinterklaas kwam dit jaar in de koets voorgereden op school. Samen met zijn Pieten had hij 

mooie cadeaus meegenomen. In de hogere groepen werden mooie surprises gemaakt, 

waarbij een vergoeding gegeven werd voor cadeaus, van de ouderraad. Het geluid was dit 

jaar van geweldige kwaliteit. 

 

De kerstviering was dit jaar eerst in de kerk en daarna was er een uitgebreid buffet, zelf 

gemaakt door kind en ouder. Buiten op het schoolplein branden de vuurkorven en was 

chocomel, koffie, thee en glühwein. HoHoHo 

 

Het raamschilderen is dit jaar onderleiding van Miranda Veldkamp. 

 

De Oranjemarkt was een groot succes,  lekker druk vooral ook dankzij de mooie 

weersomstandigheden. De handel was goed, koffie verkoop uitstekend en de poffertjes 

waren heerlijk. 



Dit jaar gingen groep 1+2 vanwege het mooie weer naar de Manege in Luttenberg. Groep 

3+4 gingen naar de Krieghuus Belten. Groep 5 nam de fiets naar het Avonturenpark, terwijl 

groep 6+7 met de bus naar Den Haag vertrokken. Groep 8 ging op kamp naar Lochem. 

De musical van groep 8 was een groot succes in Elckerlyc. 

 

De kledinginzameling liep dit jaar heel goed, met voldoende PR in nieuwsbrief en Alleman. 

 

De activiteitenlijst die ook dit jaar weer is samengesteld door de ouderraad, is veelvuldig 

geraadpleegd. De hulp van alle ouders is zeer gewaardeerd. Tijdens de afsluiting van het 

schooljaar werd iedereen bedankt met koffie en koek. 

 

André Bennink werd tijdens onze de laatste vergadering bij Spoolder, bedankt voor zijn 

jarenlange inzet voor de ouderraad. De financiën werden jarenlang intensief bij gehouden en 

zijn poffertjesbakkunsten mag hij nog jaren uitvoeren. 

 

Namens de ouderraad, 

 

Gea Klomp en Liesbeth Veldhuis 

  


