Zoals elk jaar zetten wij, de leden van de Ouderraad, ons in voor onze kinderen en de school. Wij bekostigen dit met
de bijdrage voor de Ouderraad die wij jaarlijks van de ouders e/o verzorgers mogen ontvangen. Ook dit jaar hebben
we weer ons best gedaan. Dit schooljaar telt de Ouderraad 9 leden en we hebben dit jaar 1 nieuw lid mogen
verwelkomen. Dit is ook wel nodig aangezien we aan het einde van dit schooljaar weer afscheid moeten gaan nemen
van 2 leden omdat hun kinderen het eindexamen zullen doen.
Brugklaskamp
Traditiegetrouw mochten we ons weer uitleven op het kamp van de eerstejaars, de nieuwkomers van onze school.
We hebben ze voorzien van aardappelen, verse groente en een gehaktbal en de volgende dag konden ze zich vol
eten met macaroni en heerlijke saus. Onze taak op kamp was dan ook vooral het doen van de boodschappen en het
koken en serveren van de maaltijd. Erg gezellig met z’n allen; de leraren, de leerlingen en wij als leden van de
Ouderraad.
10 minuten gesprekken
Tijdens de 10 minuten gesprekken met ouders en leerkrachten hebben wij ervoor gezorgd dat de tijd gehandhaafd
werd, onder het genot van een kop koffie drukten we om de 10 minuten even op het belletje zodat iedereen weer
wist wat hen te doen stond.
Sinterklaasfeest
Dit jaar hadden we de primeur en we mochten tijdens het Sinterklaasfeest 2 Sinterklazen verwelkomen.
Zalencentrum Schierstee was weer als vanouds zo gastvrij dat wij daar onze Pieten en Sinterklazen mochten
schminken. Een aantal leerlingen uit klas 4 hadden de eer om dit feest te mogen leiden. Wij hadden de eer om ze te
mogen schminken en de kleding te verzorgen. Toen de Sinterklazen en Pieten naar school werden gebracht kon het
feest beginnen. Wij hebben tijdens dit feest de chocolademelk en de speculaasjes klaargezet op school. Ondertussen
konden we nog even meegenieten van de act die er werd gedaan door de leerlingen. Daarna werd het feest
voortgezet in de klassen. Later hebben wij de leerlingen daar voorzien van het lekkers wat we al hadden klaargezet.
Kerst
De kerst was iets rustiger voor ons. Wij hebben de school prachtig versierd en naderhand weer opgeruimd.
Uitwisseling
De leerlingen van klas 2 hadden een uitwisseling met de tweede klas leerlingen van een school in Augustfehn. Onze
leerlingen zijn in het voorjaar naar Augustfehn geweest. Nu was het tijd voor ons om de leerlingen hier te
verwelkomen. Bij aankomst hadden wij de lunch klaar staan. Op de tweede dag van deze uitwisseling hadden wij een
heerlijke BBQ voorbereid, met o.a. salades, heerlijke hamburgers, kippetjes en stokbrood met zelfgemaakte
kruidenboter. Al met al een zeer uitgebreide en luxe maaltijd voor deze leerlingen en leraren. Gelukkig gaat liefde
nog altijd door de maag en kregen we veel complimenten van de leraren. Er was natuurlijk genoeg over zodat we zelf
ook met volle maag thuis kwamen.
Diploma uitreiking
Het einde van het schooljaar wordt altijd afgesloten met de diplomering. De geslaagden kwamen met hun ouders en
of verzorgers. De leraren en mentoren hadden voor hen een speech voorbereid. Wij feliciteerden de leerlingen en
gaven ze een roos en een cadeau namens de Ouderraad. Naderhand werden de door ons gemaakte hapjes goed
genuttigd. Deze keer was alles op en kinderen gingen trots met hun ouders weer op huis aan.
Al met al weer een leuk jaar; 5 keer vergaderd samen met Harrie Veldman en/of Arne Jan Bugel; veel activiteiten
mogen begeleiden en daardoor de goede sfeer van de school mogen proeven.
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