Jaarverslag OR 2021

Een terugblik op de activiteiten georganiseerd door de leerkrachten in samenwerking met de
ouderraad in 2021. Door de Coronapandemie was ook 2021 geen gewoon jaar. Maar met hier en
daar een aanpassing hebben we toch weer een aantal leuke activiteiten kunnen organiseren!

Flessenactie.
Normaliter wordt in januari de jaarlijkse flessenactie gehouden. Helaas zaten we in deze maand in
lockdown, dus kon de actie niet doorgaan.
De OR heeft later in het schooljaar (op vrijdag 9 Juli) alsnog een “lege flessen drive tru”
georganiseerd. Daar konden kinderen, ouders en dorpsgenoten lege flessen inleveren. Hiermee is
400 euro opgehaald! Dit bedrag is in de kas van de OR gegaan ten behoeve van de activiteiten voor
de leerlingen.
De leden van de OR hebben flyers gemaakt voor verspreiding op school en bij de bewoners van
Geesteren. De flessenactie is onder de aandacht gebracht op social media, de buurthoofden en in
“het puntertje”. Daarnaast hebben de leden van de OR de flessen verzameld, gesorteerd en
ingeleverd bij de supermarkten.

Paasviering.
Op donderdag 1 april was de paasviering op school. Normaliter organiseert de OR samen met de
leerkrachten een paaslunch. Dit was door de corona- maatregelen niet mogelijk.
Als alternatief heeft de OR “Janet’s KEET-ering” ingehuurd om met haar foodkeet pannenkoeken te
komen bakken voor de leerlingen. Dit was een groot succes! De leerlingen hebben ook paaseieren
gezocht, deze zijn ook door de OR verzorgt.

Schoolreisjes en kamp.
Aan het einde van schooljaar 2020/2021 mochten de leerlingen weer op schoolreisje/ kamp!
Groepen 1/2 zijn naar “het land van Jan Klaassen” geweest, groepen 3/4/5/6 naar “attractiepark
Hellendoorn” en groepen 7/8 zijn op kamp geweest naar het “Scoutinggebouw Lochem”.
Omdat de groepen 3/4 en 5/6 niet samen in 1 bus mochten (i.v.m. corona-maatregelen) moest er
een extra bus gehuurd worden. Dit bracht natuurlijk ook extra kosten met zich mee voor de OR. Voor
deze extra kosten kon de OR subsidie aanvragen bij de Gemeente Berkelland. Deze heeft 750 euro
opgeleverd, en is gebruikt voor de extra kosten.
Tijdens de schoolreisjes zijn alleen leerkrachten en andere teamleden van school meegeweest, de OR
was dit jaar alleen verantwoordelijk voor de kosten.

Musical.

I.v.m. de maatregelen omtrent Corona is de musical van groepen 7/8 dit jaar in aangepaste vorm
georganiseerd. De leerlingen hebben de musical kunnen voordragen voor een beperkt aantal
familieleden bij “Zalencentrum Baan”. De middagvoorstelling voor de andere klassen is vervallen.
De leerkrachten en andere teamleden van school hebben alles zelf geregeld. De OR was dit jaar
alleen verantwoordelijk voor de kosten. Normaliter verzorgen zij ook de catering bij de middag- en
avondvoorstelling.

Laatste schooldag.
Op donderdag 15 juli was de laatste schooldag van schooljaar 2020/2021. De afsluiting was dit jaar in
aangepaste vorm i.v.m. de coronamaatregelen.
De OR heeft samen met het team van school een online “Tropische bingo” georganiseerd. Het team
heeft de bingo verzorgd en de prijzen thuisbezorgd, de OR heeft de prijzen geregeld en “borreltasjes”
gemaakt die alle leerlingen mee hebben gekregen naar huis om tijdens de bingo te nuttigen. Ook de
ouders konden een tasje bestellen.
Het was een gezellige en leuke afsluiting van het schooljaar!
Normaliter verzorgt de OR samen met het team een activiteit en aansluitend een BBQ voor alle
kinderen en ouders.

Rommelpieten.
Ook dit jaar hebben de rommelpieten er weer een flinke rommel van gemaakt in de klassen! Gelukkig
was er voor ieder kind een lekkere versnapering achtergelaten. Deze traktatie wordt verzorgt door
de OR.

Sinterklaas.
Op vrijdag 3 december heeft Sinterklaas samen met 2 pieten een bezoek gebracht aan de school. Bij
de groepen 5/6 en 7/8 hebben ze een kort bezoekje gebracht tijdens het uitpakken van de surprises.
Bij de groepen 1/2 en 3/4 zijn ze wat langer gebleven om te luisteren naar liedjes die de kinderen
zongen en kunstjes die de kinderen voor hen hadden ingestudeerd. Ook mochten zij hun eigen
cadeau uitzoeken in de “winkel” van Sinterklaas!
Iedere leerling heeft van Sinterklaas en zijn pieten een zakje strooigoed gekregen.
De OR doet de inkopen voor deze ochtend, schminkt ’s ochtends vroeg de pieten en Sinterklaas, en
regelt de zakjes strooigoed. Ook is de OR verantwoordelijk voor alle kosten van deze activiteit.

Kerstviering.
I.v.m. de corona-maatregelen konden we geen kerstviering organiseren in gebruikelijke vorm.

Toch is het de OR samen met het team gelukt om een gezellige kerstlunch te organiseren in de vorm
van een buffet in de klas! Er waren o.a. broodjes knakworst en een mini-kerststol. En natuurlijk
waren de kinderen en teamleden gekleed in hun mooiste kerstoutfit!
De OR heeft de boodschappen hiervoor gedaan, en waren verantwoordelijk voor de kosten hiervan.
Normaliter is er voor de kinderen op de donderdagavond voor de kerstvakantie een kerstbuffet met
zelf meegenomen hapjes. De klassen zijn mooi versiert in kerstsfeer, en de kinderen komen in hun
mooiste kerstoutfit.
Ondertussen zijn de ouders uitgenodigd voor een kerstborrel op het schoolplein.
De OR leden verzorgen de borrel op het schoolplein, helpen in de klassen en delen de overgebleven
hapjes uit onder de ouders.

Dit was het jaar 2021 qua activiteiten voor de OR. Weer een jaar waar veel aanpassingen gedaan
moesten worden door de coronapandemie… maar ook dit jaar hebben we weer ons best gedaan om
creatieve oplossingen te bedenken!
Inmiddels zijn we alweer druk bezig met het organiseren van nieuwe activiteiten in 2022. Hopelijk
weer zoveel mogelijk als “normaal”!
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