Jaarverslag ouderraad schooljaar 2016/2017
We zijn bijna aan het einde van het schooljaar gekomen en daarom wil ik met u, ouders, graag even stil staan
bij wat wij als ouderraad voor uw kinderen en u, het afgelopen jaar hebben betekend en wat er wordt
georganiseerd met hulp van de ouderbijdrage.
Wij zijn een groep van ouders, die zich vrijwillig bezig houden met het ondersteunen van de diverse
activiteiten die er op school worden gedaan/gevierd, samen met het team van leerkrachten.
Wij van de ouderraad zetten ons minimaal 2 keer per jaar in voor een kledinginzameling.
Het bedrag wat hier ingezameld wordt, wordt besteed aan het schoolfruit, waardoor we
de kosten zo laag mogelijk kunnen houden, zodat ieder kind elke dag een stuk fruit kan
kiezen in zijn/haar klas.
Het volgende mag ingeleverd worden tijdens de kledinginzameling: kleding, schoenen,
handdoeken, theedoeken, gordijnen, lakens, dekens, dekbedden, kussenhoezen, lappen, zachte knuffels,
schoenen, tassen en riemen.
Dit jaar hebben we in oktober opnieuw schoolfotograaf Dick Diks uitgenodigd bij ons op
school. Er wordt door leden van de ouderraad gezorgd dat alle kinderen op tijd bij de
fotograaf zijn, dat broertjes en/of zusjes samen op de foto kunnen en dat de haren netjes
zitten.
Sinterklaas heeft dit jaar met maar liefst 11! Pieten onze school bezocht, dat is uniek. In de weken nadat
Sinterklaas in ons land aankwam hebben de kinderen hun schoen in de klas mogen zetten.
In het Aatrium werd er door de kinderen van groep 1 t/m 4 voor de Sint gezongen en
gedanst en in de sporthal konden de kinderen van de onderbouw naar hartenlust
klimmen, springen, met de touwen zwaaien, voetballen en al wat ze nog meer leuk
vonden om te doen samen met de Pieten. De bovenbouw helpt Sint en zijn Pieten door
zelf een surprise te maken.
Voor ons als ouderraad is Sinterklaas op school een groot project, we starten met de
voorbereidingen al ruim voordat de boot in Nederland aankomt. We gaan mee in het
project dat ze op school volgen. We zorgen dat Sint en zijn pieten onze school weer aan doen en er wordt
gezorgd voor het nodige lekkers, wat te drinken en een cadeautje.
Kerst op De Vijfmaster is nog zo’n mega project. Dit project
heeft ieder jaar een andere invulling.
Dit jaar werd er gestart met een kerstontbijt, waarbij ieder
kind 4 of 6 hapjes mee naar school bracht.
Iedere klas heeft een kerst knutsel gemaakt, de onderbouw heeft een glas in lood mogen maken. De kinderen
van de bovenbouw hebben een kerstster gemaakt.
In de weken die vooraf gingen aan kerst werd er geoefend met het zingen van kerstliedjes en werden er
kerstkaarten gemaakt. Deze kaarten werden uitgedeeld in het Aatrium. De geoefende liedjes werden ten
gehore gebracht in het Aatrium onder begeleiding van de leerkrachten. Nadat iedereen bij terugkomst was
voorzien van wat drinken en een kerstkoekje is er afgesloten met een open “podium”.
Vanwege de drukte rondom de verhuizing was er besloten om dit jaar niet mee te lopen met de
carnavalsoptocht. We gaan er van uit dat jullie je volgend jaar allemaal aanmelden zodat we volgend jaar een
mooie optocht neer kunnen zetten.
Het Vijfmaster Carnavalsbal was een groot succes, dit keer in samenwerking met
Wijkgebouw De Golfstroom en Carnavalsvereniging De Zuidstampers, waarvoor onze
dank. De kinderen hebben het ontzettend naar hun zin gehad met de leuke muziek en
dans. Ze hebben allerlei lekkers gehad namens de ouderraad en gingen moe maar
voldaan naar huis.

De sponsorloop wordt ieder jaar gelopen tijdens de vastenactie week. Dit jaar is er een
nieuwe route rondom de nieuwe school uit gezet.
Als ouderraad zorgen wij samen met het team ervoor dat het schoolplein versierd is.
Dat er tafels klaar staan zodat er de nodige rondjes aangekruist kunnen worden, om
natuurlijk zoveel mogelijk geld op te halen voor de goede doelen.
De opbrengst van deze sponsorloop is dit jaar voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind en
voor het schoolfruit: €2882,15. Wat een mooi bedrag! Heel hartelijk bedankt allemaal!
De Koningsspelen is dit jaar wel heel erg bijzonder geweest. We hebben de koning en koningin
mogen ontvangen, ze hebben met ons ontbeten, spelletjes gedaan en aangemoedigd. We
hebben met Kinderen voor Kinderen de Okido gedanst en gezongen. De ouderraad was
uitgenodigd om te assisteren. Dit was zo ontzettend bijzonder om mee te maken!
Elke 2 jaar gaat De Vijfmaster op schoolreis. Dit jaar ging de reis naar Toverland
en waren de klassenouders en ouders van de MR en OR uitgenodigd om groepjes
te begeleiden. Het was een gezellige dag met stralend weer.

De Avondvierdaagse werd dit jaar gelopen met een 3 km groep van 20 leerlingen en
een 5 km groep van 6 leerlingen. Wat hebben de kinderen en hun ouders, opa’s,
oma’s, ooms en/of tantes de longen uit hun lijf gezongen, met onze vernieuwde
liedjeskaart, mooi gecombineerd met wat gouwe ouwe en nieuwe liedjes.
De 3 kilometer groep heeft de 2e prijs behaald! wat een mooie prestatie.
Volgend jaar hopen we op een zeer grote opkomst met groepen in de 3 km, 5 km en
misschien zelfs ook 10 km. Dat zou een mooie uitdaging zijn. Zorg dat tegen die tijd de stembanden goed
gesmeerd zijn!
Dan hebben we nog een aantal kleine projectjes waar wij ons mee bezig houden.
De werkgroep klassenouders, zorgt er ieder jaar voor dat iedere klas weer 1 à 2 klassenouders beschikbaar
heeft.
Het versieren van school in het Sint of Kerst thema wordt ook door ons verzorgd.
Tijdens de open dag, opa/oma dagen en bonte avonden zorgt de ouderraad voor koffie, thee en een koekje.
De afscheidsavond van groep 8 wordt door het team van leerkrachten en de ouderraad verzorgd.
Zoals u heeft kunnen lezen hebben we een druk maar gezellig schooljaar achter de rug en weer voor de boeg,
wij zijn dan ook altijd enorm blij met de extra hulp die we van u krijgen, tijdens bepaalde activiteiten.
Daarvoor dank!
Heeft u eventueel nog tips of opmerkingen, dan kunt u altijd contact opnemen via orvi@skipov.nl.
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