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De ouderraad bestond dit jaar uit Ed Maatman (voorzitter), Dianne Jansen Holleboom, Gea Klomp,
Liesbeth Veldhuis, Ronnie Rosenkamp, Francis Tibben, Marlies Mollink, Reinart Wellinkvoorde,
Herma Korenromp en Jesse Jager.
Nieuw dit jaar was dat de schoolkalender op de website werd vermeld en ook de nieuwsbrief kregen
we dit jaar voor het eerst digitaal aangeleverd. De draaiboeken van de ouderraad zijn dit jaar flink bij
gewerkt.
De goedheiligman was ook dit jaar gelukkig weer present, hij kwam dit jaar aangelopen achter de
fanfare. Hij had mooie cadeau’s meegenomen.
Ondanks iets vochtig weer, was de kerstwandeling met levende kerststal een succes.
Koninginnedag begon dit jaar met vlag hijsen bij Mariaoord door 2 koninklijke onderscheiden
inwoners van Luttenberg, Geert Jansman en Klara Robijn. De Oranjemarkt was weer erg gezellig,
mooi weer, Tingen deelde koeken en oranje Buddies uit.
Dit jaar hebben we besloten dat de blauwe luizenzakken, die niet meer volgens de nieuwe regels van
de luizenbestrijding nodig zijn, weg te doen. Wel blijven de luizencontroles gewoon doorgaan.
De kledingaktie leverde dit jaar minder op dan vorig jaar, reden hiervoor zijn: kiloprijs was minder,
minder aanbod (slechte communicatie) en crisis? En de grotere concurrentie.
Na een verbouwing hebben we nu een kleurrijke gang met kasten en een groot Leerplein, waar alle
computers staan. Bij de opening hebben wij namens alle ouders een klok aangeboden, met
tekeningen van leerlingen!
De schoolreisjes zijn dit jaar weer op woensdag geweest, dit beviel goed. Groep 1 en 2 zijn naar de
Blekkerhoek geweest. Groep 3 en 4 naar de Krieghuus Belten, groep 5 naar het Avonturenpark, groep
6 en 7 naar Amsterdam Bezoek aan Nemo en de Arena. Groep 8 op kamp naar Lochem.
Dit jaar geen sponsorloop maar een fancy-fair.
We hebben meerdere keren koffie en ranja geschonken bij afscheid en jubilea van de diverse juffen
en juffen-en-meester-dag. Ook hadden we een enquête tijdens de 10 minuten gesprekken ook met
een kopje koffie. Bij de laatste schooldag was er wederom koffie en ranja met een koekje.
Dianne Jansen Holleboom werd tijdens de laatste vergadering bij Spoolder bedankt voor haar
enthousiaste inzet.
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