Verslag AR 2017/2018
Helaas zijn we het jaar gestart met 2 AR leden minder, Marcella Gerritsen en Tamara Carels, hadden
beide geen kinderen meer op school en zijn er daarom uit gegaan. Wij bedanken beide voor hun inzet.
Halverwege het jaar hebben we een nieuw lid mogen verwelkomen, te weten Renate Bruinsma,
welkom Renate en fijn dat je je gemeld hebt.
Voor de AR ging het nieuwe schooljaar weer van start met het maken van de stoetbomen, zoals ieder
jaar krijgen alle leerlingen die voor het eerst het schooljaar starten een versierde tak met broodjes en
kleine cadeautjes. Het is altijd weer een zoektocht door het bos om de juiste takken te vinden, maar
ook dit jaar is het weer gelukt.
In de eerste schoolweek zijn we als AR bij elkaar gekomen om de planning te maken. De verdeling
van de activiteiten en wie er aanspreekpunt is voor welke activiteit wordt dan besproken, tevens de
data voor het versieren van school werd besproken en ingepland. De versieringen binnen school deden
we ook dit jaar weer zelf, door gebrek aan tijd waren we dit jaar niet zo creatief als het voorgaande
jaar. Wel zijn er nieuwe spullen aangeschaft voor de versiering rondom sinterklaas en kerst.
Dinsdag 17 Oktober was de zakelijke ouderavond. De ar heeft hierin als taak dat het jaarverslag en het
financieel verslag gemaakt moeten worden. De AR heeft niet meer de taak de boodschappen te halen,
dit heeft meester Mark gedaan, daarvoor dank.
Op de volgende vergadering is de viering van Sinterklaas doorgesproken. Tevens bespreken we dan
alvast de ideeën voor kerst.
De AR doet de inkopen voor Sinterklaas, het gaat dan alleen om de schoencadeautjes, wat lekkers en
het strooigoed. Het is altijd weer een gepuzzel om de leukste cadeautjes voor zo weinig mogelijk
budget te vinden. Ook regelt de AR nu de aankomst van de Sint, we hebben een strijkorkestje bereid
gevonden om sinterklaasliedjes te komen spelen tijdens de aankomst. Dit was erg gezellig en zorgde
voor een fijne sfeer.
Voor de kerstviering werd gekozen voor een maaltijd, verzorgd door alle ouders en hun kinderen.
Iedereen kon op een lijst invullen wat ze wilden maken, zodat er niet allemaal dezelfde dingen werden
gekocht/gemaakt. Het was een geweldige viering, alle ouders en kinderen hadden zeer hun best
gedaan. De tafels waren goed gevuld met lekkere dingen.
De kerstviering werd afgesloten met een wandeling (met kaarslichtjes) naar de kerk, waar gezamenlijk
werd gezongen. Alle ouders bedankt voor het helpen en jullie enthousiasme.
Woensdag 23 januari werd het voorleesontbijt gehouden, de AR heeft de boodschappen gedaan, een
aantal familieleden van de kinderen hebben voorgelezen.
Op donderdag 18 april werd het paasfeest gevierd. De Ar heeft gezamenlijk allemaal leuke activiteiten
bedacht. Vooral het foamkleien en de speurtocht door het dorp waren zeer geslaagd. Ook het
traditionele neut’n schait’n stond weer op het programma. Meerdere ouders hebben geholpen, hiervoor
dank.
Vrijdag 21 april was het koningspelen. Net als vorige jaren verzorgde de Jumbo het ontbijt, de AR
heeft het klaar gezet, de activiteiten vonden plaats in Uithuizen.
In juni was de vergadering van de AR/MR . Op deze vergadering werden alle activiteiten geëvalueerd.
En aansluitend hebben we met de AR nog even de laatste schooldag doorgesproken.
Voor de laatste schooldag hebben we afgesproken wat extra geld uit te geven.
Vrijdag 21 juli, was alweer de laatste schooldag. Er was een popcornmachine, glittertatoeages,
suikerspinnen en poffertjes. De ranjakoe was helaas defect maar dat mocht de pret niet drukken. Het
was een zeer geslaagde dag. School kreeg een mooie bank voor buiten. Met het lopen door een
ereboog, gevormd door de andere kinderen, namen de groep 8 leerlingen afscheid van school.

Dit schrijven geeft in vogelvlucht een verslag van de AR weer, soms is het een hele planning om een
data rond te krijgen voor een vergadering, om boodschappen te doen en vooral om aanwezig te zijn bij
alle activiteiten van school. Om te helpen met de versieringen, de financiën te regelen en het
klaarzetten van alle versnaperingen die bij alle feestelijke dagen horen. Ook dit jaar kon de AR wel
wat hulp gebruiken bij sommige activiteiten, het komende jaar zal dit ook het geval zijn, mocht u als
ouder ook eens willen helpen laat het dan weten, voor uw kinderen is het erg belangrijk om betrokken
te zijn. En voor alle ouders die regelmatig helpen. Bedankt. Mocht je na dit verslag nou overstromen
van enthousiasme dan kun je je bij ons aansluiten, we kunnen nog wel wat extra handen en hoofden
gebruiken. Het komende jaar zullen een aantal van ons de AR verlaten, we zijn in ieder geval op zoek
naar een voorzitter en penningmeester. Schroom niet en meld je aan. Het is leuk om zo nauw
betrokken te zijn bij school en ook onze kinderen vinden het fijn dat we meestal van de partij zijn als
ouder bij hun activiteiten. De vergadering zijn soms wat chaotisch maar altijd zeer gezellig en
productief.
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