Jaarverslag Ouderraad 2018-2019

Het schooljaar 2018-2019 is pas net half om. Dus om nu al een jaarverslag te schrijven
is best een beetje moeilijk.
De ouderraad is een enthousiaste club ouders, waarvan de kinderen op de
Kraatsschool zitten. De Ouderraad verricht hand- en spandiensten bij allerlei
activiteiten op school. Afgelopen jaar is Theo van de H. ons komen versterken, hij
neemt de plaats in van Teunis van S.
Leden van de ouderraad (in willekeurige volgorde): Wim S., Angé G, Aliëtte van S.,
Gerrita G., Carin van S., Sandra B., Gerard van H., Wilma K. en ondergetekende. Ook is
er iemand van het team betrokken bij de vergaderingen van de ouderraad.
Momenteel is dag Juf Annette van S. Zij zorgt voor het contact tussen team en OR.
Ook Wilma P. weet ons altijd te vinden om iets te organiseren.
Op moment van schrijven hebben we als ouderraad pas 1 vergadering gehad (najaar),
de voorjaarsvergadering is binnenkort. Op de vergaderingen bespreken we altijd de
komende activiteiten van school, waarbij de ouderraad betrokken is. We maken dan
een taakverdeling, wie helpt wanneer en waarbij. Activiteiten waar onze hulp bij
gevraagd wordt: schoolkamp groep 8, diverse malen koffie schenken (o.a. bij
oudergesprekken), Sinterklaasfeest, fietsverlichtingscontrole, organiseren van diverse
toernooien en avondvierdaagse, wegbrengen schoenendozen, enz.
Daar waar nodig, roepen we de hulp in van andere ouders om ons te helpen. Dit valt
niet altijd mee, met name bij het organiseren van de toernooien lopen we hier nog
regelmatig tegen aan. Als dit zo moeizaam blijft gaan, dan is het de vraag of we door
kunnen blijven gaan hiermee.
Aan het einde van het schooljaar lopen de termijnen af van: Wim, Aliëtte, Carin,
Sandra en Gerard. Op dit moment is nog niet duidelijk of zij zich herkiesbaar stellen of
aftredend zijn.

Bennekom, 27 maart 2019
Corina van de P.

