
   
 
Jaarverslag ouderraad 2017-2018 
  
Alkmaar, Augustus 2018 
  
Beste ouders en/of verzorgers,   
  
Met dit jaarverslag presenteren wij, als penningmeester en voorzitter van de ouderraad van OBS 
Jules Verne, u het jaarverslag van 2017-2018. Het jaarverslag en de financiële verantwoording 
worden besproken tijdens de open OR-vergadering op 10 oktober aanstaande. U bent van harte 
welkom om deze vergadering bij te wonen. 
  
De ouderraad is een groep enthousiaste ouders die samen met twee leden van het lerarenteam 
diverse activiteiten voor uw kinderen organiseert. Deze activiteiten worden bekostigd uit uw 
ouderbijdrage.   
  
De ouderraad draagt zorg voor alles wat bij de ontvangst van Sint en zijn pieten komt kijken. Het 
was weer een gezellig feest. Sint en zijn pieten zijn ook in alle klassen langs geweest. De Sint 
bestelt overigens ieder jaar bij de OR zijn strooigoed en andere lekkernijen; ook wordt Sint door de 
OR geholpen met de schoencadeautjes en een cadeau voor elke groep. 
  
De winterbios was een groot succes. Er was een geweldige opkomst en waren de groepen zo 
verdeeld zoals we graag zouden willen. De kinderen hebben zeer genoten en wij ook. Bedankt 
allemaal!   
 
De schoolfoto is dit jaar verzorgd door fotograaf Daniel Vos. Tijdens de evaluatie is naar voren 
gekomen dat dit niet naar een ieders tevredenheid is gelukt. Voor het schooljaar 2018-2019 zullen 
we op zoek gaan naar een andere partij. 
 
De kinderen hebben ook weer genoten van het ‘ontbijtje voor elkaar’. De handige tasjes zijn leuk 
versierd en iedereen is verrast met een lekker ontbijt. 
 
De disco werd georganiseerd voor de leerlingen van de groepen 1 tot en met 5 en voor de leerlingen 
vanaf groep 6. Het was een groot succes. Sommige leerlingen gaven aan dat het wel leuk zou zijn 
als er elke week een disco zou zijn.   
  
Het zomerfeest was ook weer geweldig dit jaar het thema was Water!  De ouderraad heeft in nauwe 
samenwerking met het lerarenteam alles geregeld wat betreft de activiteiten, hapjes en drankjes. 
Alle activiteiten konden dankzij het mooie weer buiten plaats vinden. Dit jaar waren er weer veel 
activiteiten op het plein en de sfeer was geweldig!!   
 
De ouders, leraren en andere betrokkenen hebben in de aula genoten van de musical opgevoerd door 
de leerlingen van groep 8. De ouderraad financiert hier de drankjes en hapjes voorafgaande en na 
afloop van de musical.   
 
Vanuit de ouderraad zijn we altijd op zoek naar enthousiaste ouders die willen helpen bij 
georganiseerde activiteiten. Dit kan het versieren van de school zijn of hulp bij de winterbios of 
zomerfeest. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot een van de leden, maar ook via de mail of 
ons postvak in de lerarenkamer.    
Het e-mailadres van de ouderraad is ouderraadjulesverne@hotmail.com   
  



   
Verder wil ik aangeven dat ik het een hele leuke uitdaging vond om het voorzitterschap over te 
nemen maar door persoonlijk redenen draag ik het stokje nu over aan Cindy Vermaat. Ik wens haar 
heel veel plezier en ik hoop dat zij op net zoveel steun van de leerlingen, ouders en verzorgers kan 
rekenen zoals ik dat gedaan heb. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Diana Tikink                                    voorzitter ouderraad Jules Verne        
  
  


