Jaarverslag OuderRaad Remigius

JAARVERSLAG 2011 – 2012
ALGEMEEN
In dit jaarverslag van de ouderraad kunt u lezen wie de ouderraad vertegenwoordigen en welke
activiteiten er zijn georganiseerd in het schooljaar 2011-2012.

BESTUUR EN LEDEN OUDERRAAD
Het bestuur van de ouderraad bestond dit jaar uit:
Voorzitter
Sjaak Kleintjens
Penningmeester
Moniek Averdonk
Secretaris
Sandra Burgers
Ouderraadsleden:
Miranda van Eijden
Marcel Willemsen
Melanie Kreleger
Sandra van Schriek

Henry Slot
Yvonne van der Velden
Karen Exoo

Het team werd vertegenwoordigd door Wilbert Arends
.
De ouderraad heeft in het schooljaar 2011/2012 elf keer vergaderd.
De jaarvergadering vond dit jaar plaats op 23 augustus 2012.

GEZONDE START NIEUW SCHOOLJAAR
Woensdag 31 augustus hebben de kinderen van de Ouderraad een appeltje gekregen voor de goede
start van het nieuwe schooljaar 2011/2012.
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SINTERKLAAS KOMT MET DE POST
Dit jaar werden de kinderen van de Remigiusschool in
Duiven en de postbodes gevraagd om Sinterklaas te
helpen. Sinterklaas en de Pieten hadden het dit jaar erg
druk. Zo druk dat de Pieten allerlei fouten maakten met
het bezorgen van brieven en de pakjes. Daarom vroeg
Sinterklaas aan de postbodes en aan de kinderen om
mee te helpen. Op dinsdag 29 november mochten alle
kinderen hun schoen zetten en werden ze verblijd met
appeltjes van Oranje en wat lekkers in de schoen.
Op 5 december kwamen de Sint en zijn Pieten op de
Remigiusschool en werden met luid applaus en
sinterklaasliedjes ontvangen. Sint noemde alle namen
van de Pieten en er was een Piet die gemist werd. Waar
was de Cadeau Piet nou? Op dat moment kwam er een
wagen van Postnl en deze kwam een supergroot cadeau
brengen. Bij het uitladen staken er plotseling 2 zwarte
pietenhanden boven het cadeau uit. De Cadeau Piet was
gevonden, de pakjespieten hadden de Cadeau Piet in het
grote cadeau verpakt.
Mede dankzij Postnl en Lidl is het dit jaar wederom een
leuk en gezellig Sinterklaasfeest geworden.
DE KERSTMARKT
Dit jaar heeft de Kerstcommissie er voor gekozen om weer eens een Kerstmarkt te organiseren. Met
hulp van het hele team en inbreng van vele ouders werd dit een groot succes. Overdag was het
somber en regenachtig maar toen de leerlingen zich 's avonds op school meldden was het gelukkig
droog. Het schoolplein was voor deze avond omgetoverd in een sfeervolle kerstmarkt. Kerststukjes,
planten, boeken en vele lekkernijen werden voor een klein bedrag verkocht. Ook werden er
kerstliedjes gezongen, muziek gemaakt, kon je op de foto met de Kerstman, waren er Living Statues
en kon je prijsjes winnen. De opbrengst van deze avond (iets meer dan €1000, - in 1,5 uur ) komt ten
goede aan de metamorfose van de school.
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CARNAVAL
Om alvast in carnavalssfeer te komen is op maandag 6 februari de school versierd. De prins en
prinses werden bekend gemaakt door een mooie foto van hen door de school te verspreiden. Prins
Michael en prinses Fleur waren daar erg blij mee. Woensdag 15 februari mochten zij voor het eerst
echt aantreden, samen met de Raad van Elf en de Nar. Op Gekke Oranje dag kregen zij de sleutel
van de Kikkerburcht overhandigd van meester Wilbert en waren zij de baas van de school. Eerst werd
er lekker gehost, met oranje haren, pruiken en kleding. Daarna gingen zij zich voorstellen bij de
groepen 1 tot en met 3. Prins Michael bleek een meesterverteller, naar wie de kleuters aandachtig
luisterden, bijgestaan door prinses Fleur. Van de Nar kreeg iedereen de welbekende kikkersnoepjes.

Vrijdag 17 februari was het al vroeg dag. De clowns werden geschminkt, ballonnen opgehangen en de
geluidskarren werden klaar gezet. De optocht kon beginnen! Gelukkig konden we weer rekenen op 4
ervaren en zeer enthousiaste clowns, die samen met 4 vrolijke brigadiers, de groepen 3 tot en met 8
afleverden bij het CCOG en met de andere kinderen doorliepen naar school. In het CCOG, dat de
vorige dag door hulpouders al was versierd, werden prins, prinses en hun gevolg vrolijk onthaald.

De proclamatie werd voorgelezen en afgesloten met “Met Prins Michael en Prinses Fleur voorop,
wordt carnaval helemaal top”. Ook Prins Gerard en prinses Ria, werkzaam op onze school, van de
Duufkes kregen een enthousiast onthaal. Na de chips en het drinken verzorgde elke groep een
optreden op het grote podium. DJ Bert kondigde iedereen aan en zorgde de hele ochtend voor
carnavalsmuziek. De kinderen gingen vervolgens om 11.15 terug naar school en hebben in hun eigen
klas de ochtend afgesloten.
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De kleuters hebben in hun eigen klas lekker uitgerust van
de optocht met natuurlijk ook chips en drinken. Ook
hebben ze hun mooie outfits aan elkaar kunnen showen.
Om 11.00 zijn de Prinsen, Prinsessen, Raad van Elf, Nar
en clowns naar de kleuters gegaan. In de versierde
speelzaal hebben ze met zijn allen samen gedanst en
gezongen. Om 12.00 uur was dan ook iedereen moe toe
aan vakantie!

PASEN
Op donderdag 29 maart hebben alle groepen een
broodhaantje gekregen.
Op vrijdagochtend 6 april hebben alle groepen in de klas
een paasontbijt gehouden. Later op de ochtend kwam de
paashaas langs. De groepen 1 tot en met 4 hebben samen
met de paashaas buiten paaseieren gezocht, die later
verdeeld werden over de kinderen. Voor de kinderen van
groep 5 tot en met 8 kwam de paashaas de klas in en heeft
daar een paastraktatie uitgedeeld.
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SPORTDAG
Vrijdag 11 mei hebben we onze sportdag gehouden. De groepen 1 tot en met 4 hebben deze in en
om de school gehouden van 8.30 tot 12.00 uur. Blokken stapelen, sjoelen, voetballen, knotshockey,
van alles wat dus. Vooral het knotshockey, een spel met rubberen hockeysticks in de vorm van een
knots, was erg leuk.
De groepen 5 tot en met 8 waren dit keer welkom op Sportpark de Heggeakkers in Groessen vanaf
9.00 uur. Ze waren actief met slagbal en voetbal maar ook het traditionele zaklopen en touwtrekken
ontbraken niet. De kleine buitjes regen waaiden gelukkig snel over en mochten de pret niet drukken.
Nat waren de kinderen toch wel van het waterspel. Een nieuw en zeer geslaagd onderdeel waarbij het
de kunst was om zoveel mogelijk water met een spons van de ene emmer naar de andere emmer te
brengen. Om 14.00 ging iedereen, na een appeltje voor de dorst, moe naar huis.
Al met al een geslaagde dag.

SCHOOLREIS
Dinsdag 8 mei, 09.00 uur ’s ochtends. Het was weer zover. Met de groepen 1 tot en met 7 zijn we op
schoolreisje geweest. Met 8 bussen vertrokken we richting Hellendoorn. De zon brak door en we
hadden een prachtige dag. De kinderen konden met of zonder begeleider de hele dag in de attracties.
Rond 12.15 uur stonden er voor de groepen friet en drinken klaar. Rond 15.30 uur kwam er een einde
aan de dag en werd er vertrokken richting Duiven. Het was een vermoeiende dag voor iedereen maar
we kunnen terugkijken op een geslaagde dag.
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AVONDVIERDAAGSE
We mogen weer terugkijken op een geslaagde en gezellige
avondvierdaagse. Drie avonden mooi wandelweer en één avond helemaal
verregend, maar de sfeer was goed. Er hadden zich 240 wandelaars
opgegeven waaronder ongeveer 20 hulpouders.
Voor de 10 kilometers hadden zich helaas te weinig hulpouders opgegeven en de commissie heeft
moeten beslissen dat deze afstand niet collectief als school gelopen werd.
De pret was er voor deze groep niet minder op en ze kregen van de overkoepelende Organisatie
complimenten voor de prettige manier waarop ze zich hebben gedragen. Wij hopen dat ook de 10 km
volgend jaar weer "met school" mee loopt.
Na velen jaren met veel inzet hebben Gerty Jansen en Frank van Beek aangegeven te stoppen met
de organisatie. Samen met Anita Hendriks waren zij het gezicht van de vierdaagse op onze school.
Namens Directie en Ouderraad zijn ze voor hun inzet bedankt.

SCHOOLKAMP
Van maandag 14 mei tot woensdag 16 mei is groep 8 op kamp gegaan. Zij zijn op maandag 14 mei
met zijn allen weggefietst naar kampeerboerderij "te Boomsgoed" in Braamt. Natuurlijk zijn zij, zoals
vanouds, uitgezwaaid door familie en alle
kinderen van school. Een bijzonder moment
voor ouder en kind, omdat dit veelal het
eerste moment is waarop de kinderen "los"
worden gelaten. Er viel dan ook menig
traantje bij het uitzwaaien.
De reis er naar toe was al een belevenis op
zich en voerde via “de Nevelhorst” in Didam,
waar vlotten werden gebouwd en
gepicknickt, naar Braamt. De kinderen
mochten genieten van prachtig weer en een
indrukwekkende stilte op het moment dat ze
door Duitsland fietsten. Na bijna 5 uur
onderweg te zijn geweest, kwamen we op de
locatie aan.
Op maandagavond/nacht was er weer de beruchte spooktocht. Een initiatief van oud-leerlingen,
ouders van leerlingen in een thrillerachtige "vrijdag de 13e sfeer". Een knap staaltje werk van
vrijwilligers met een zeer professionele uitstraling, waardoor ook bij het team c.q. hulpouder menig
keer de schrik in de benen sloeg. Er werd dan ook weer goed gegild en echt niet alleen door de
meisjes! De gezellige afsluiting haalde de angst weer snel uit de lucht, waardoor iedereen toch een
gezonde maar korte nachtrust tegemoet ging.
Op dinsdag was er een sportieve zeskamp dag op, waarbij ook de hoogte werd opgezocht. Die avond
werd afgesloten met de "bonte avond" waarbij ook een groot aantal leerkrachten aanwezig waren.
Woensdag werd er weer ingepakt en terug naar Duiven gefietst, waar iedereen moe terug kon zien op
een mooi kamp.
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T-SHIRTS
Dit jaar zijn er 50 oranje Remigius t-shirts verkocht. Altijd handig voor sportdag, schoolreis en
avondvierdaagse.

IJSKOUDE TRAKTATIE
De kinderen zijn in de laatste week voor de schoolvakantie getrakteerd op een lekker waterijsje als
afsluiting van het schooljaar.

AFSCHEID LEDEN EN NIEUWE LEDEN
Bij de jaarvergadering hebben Sandra van Schriek en Moniek Averdonk afscheid genomen van de
Ouderraad.
De taken van de penningmeester worden overgenomen door Yvette Schoutsen. Daarnaast komen
ook Angela Vestering, Yvette Verweij en Marion Spinhoven de ouderraad versterken.

EINDE JAARVERSLAG 2010-2011
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