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Taak

De leden van de Oudervereniging worden gekozen op de algemene jaarvergadering. De
oudervereniging is betrokken bij school in al haar facetten.
Daarnaast wordt het schoolteam ondersteund, levert advies aan de medezeggenschapsraad en
organiseert zij activiteiten en evenementen voor de leerlingen. De OV is meer samen gaan
werken met de MR.
3.

Vergaderingen

De Oudervereniging vergadert ± 6 maal per jaar, en de vergaderingen zijn gedeeltelijk openbaar.
De datums worden vermeld in de maandbrief en de notulen zijn te lezen via de site van school.
www.obsieveling.nl
4.

Projecten

Ieder jaar komen de vaste projecten langs, en die organiseren we dan samen met het team.


Sintmaarten: was geen lampion maken met je groep, maar je kon kiezen wat voor
lampion je wilde maken, met het resultaat dat alle groepen door elkaar druk bezig waren
en er hele leuke lampionnen kwamen.

5.



Sinterklaas: Dit jaar kwam Sinterklaas aan in een vrachtwagen van bakkerij Koning.
Kinderen konden zelf een aantal cadeautjes kiezen die ze leuk vonden. Daar hield
Sinterklaas dan rekening mee.



Kerst: De kinderen hebben weer genoten van hun kerstdiner. Ze hebben buiten een
stukje met de klas gedaan en de ouders konden buiten kijken onder het genot van
warme Chocomel, Erwtensoep en Glühwein. Was weer een geslaagde kerst. Er is een
nieuw kerstpak voor de kerstman aangeschaft. Deze ligt bij juf Linda de Haan. Elke klas
heeft een nieuwe kerstbomenversiering gehad.



Voorleesontbijt: gezellig ontbijten met alle groepen door elkaar. Tijdens het ontbijten
werd er voorgelezen.



Pasen: de kinderen kregen allemaal wat paaseieren.



Sportdag/Koningsspelen: was weer een sportieve dag. Was een leuke en gezellige dag
met springkussen en sportbaan.



Schoolreis: De groepen 1, 2 en 3 zijn naar Goudvis geweest, de groepen 4/5 en 5/6 zijn
naar Drievliet geweest, groep 6/7 is naar het streekbos gegaan om daar te klimmen en
die zijn daar ook blijven zwemmen. Het was weer een geslaagde dag voor alle groepen.



Kamp groep 8: Groep 8 is dit jaar weer op kamp geweest. Per kind wordt er door de OV
een bedrag gesponsord bovenop de vaste bijdrage per kind. Daarnaast fietsen de
kinderen samen met meester Raymond de RABOBANK fietstocht waarmee ze €250,ophalen. Dit bedrag gaat rechtstreeks naar kamp groep. Ondanks de sponsoring van de
broodjes en de McDonalds van een aantal ouders, hadden ze een tekort. De OV heeft dit
tekort vergoed.



Afscheid groep 8: Op de musical avond hebben we voor een hapje en drankje gezorgd.
En alle kinderen hebben als herinnering van de OV een pen gehad en van de ouders een
leuke gevulde tas. Op de avond zelf hebben ze allemaal gegeten bij de Chinees. Door de
grote opkomst hebben we een leuke omzet gehaald. Alle oude schmink is vervangen
door nieuwe.



Kinderboekenweek: er zijn nieuwe boeken voor de kinderen aangeschaft door de OV.
Schoolkrant:

Mede dankzij de schoolkrantcommissie stroomt er ook een aardig bedrag naar de OV. De
opbrengst van de schoolkrant is dit schooljaar €135,6.

Schoolfotograaf:

Als de schoolfotograaf op school komt zijn er twee OV leden aan het helpen om de kinderen
klaar te maken om op de foto te gaan. Haren, vieze monden en goed zittende kleding wordt dan

in orde gemaakt. Ze helpen ook bij het regelen wie waar moet zijn om een goede doorstroming
te houden.
7.
Oud papier:
Het oud papier wordt door de ouders opgehaald twee keer per maand. De indeling is ruim van te
voren bekend gemaakt bij de ouders. Helaas gaat het lopen van oud papier niet altijd even
probleemloos. De organisatie hiervan verloopt voor de coördinator soms erg moeizaam. We
hebben hier binnen de OV al een aantal keer over gesproken. Er is een nieuwe vervanger voor de
coördinator gevonden. We bedanken Sabrina voor het afgelopen jaar. We hebben van de
gemeente een afrekening van 2015, 2016 en een voorschot 2017 ontvangen. De boetes voor het
niet op komen dagen zijn erg hoog, namelijk €150,-. Helaas hebben we dit afgelopen schooljaar
een aantal keer meegemaakt.
8.

Ouderbijdrage en bijdrage schoolreis:

Na veel overleg in de OV, MR en het team is het voorstel om de bijdragen te verhogen omdat uit
de afgelopen jaren is gebleken dat de kosten toenemen voor schoolreis en ook de ouderbijdrage
niet meer toereikend is. Het voorstel is om de ouderbijdrage te verhogen naar €20,- en de
bijdrage voor schoolreis naar €27,50. Het voorstel is ook om het kampbijdrage voor groep 8 te
verhogen naar €70,-. Tijdens de jaarvergadering zullen we hierover stemmen.
We willen de ouderbijdrage en schoolreis tegelijk incasseren. Er zal aan de ouders gevraagd
worden om akkoord te gaan met de incasso. Je geeft dan akkoord voor de jaren dat je kind op de
Ieveling zit. De incassodatum zal dit schooljaar rond 02-01-2018 zijn. Graag horen we of dit
akkoord is.
9.

Cultureel uitje met de klas:

Dit jaar zijn de klassen naar oa het Huis van Hilde en naar geweest en is er een Valkenier
ingehuurd. Groep 3 is naar het Museum van de 20ste eeuw geweest. Ook Pietendorp valt
hieronder. Er is ook een hulphond geweest.
10.

Wat er verder langs kwam:

Het was weer een leuk schooljaar, en we gaan het dit jaar weer proberen leuk te maken voor
iedereen.

De OuderVereniging

