Jaarverslag Oudervereniging Pastoor Galamaschool
2018-2019
Inleiding
Als bestuur van de oudervereniging hadden wij 9 vergaderingen in het schooljaar
2018/2019. De jaarlijkse ledenvergadering staat gepland op 28 oktober 2019.
De samenstelling van het bestuur van de oudervereniging:
Dagelijks bestuur:
Hendrik Nijman
Marina Kökkü
Nancy Schasfoort

(voorzitter)
(penningmeester)
(secretaris)

Overige bestuursleden:
Nicole Güler, Mandy Arendsen, Debby Wissink, Beriwan Arslan, Manon van Eijk, Kim
Lammers, Petra Hirth en Tanja Baars

Jaaroverzicht
Vrijwilligerslijst
Dit jaar hebben we een lijst gemaakt van ouders die wel af en toe willen helpen op
school en bij de activiteiten van de ouderraad. Bij diverse activiteiten hebben we
gebruik gemaakt van deze lijst.
Kinderboekenweek
Met hulp van vrijwilligers hebben we in de kinderboekenweek een drankje en een
snoepje aan de kinderen uitgedeeld.
Sinterklaas
Dit jaar kwam de sint met een vrachtwagen aan op school. Het was een leuk feest en
de cadeau’s werden goed ontvangen.
Wincanton Montferlandrun
Ook dit jaar werd de run goed bezocht door onze kinderen, ondanks de zware
regenbuien. De jongens van 8/9 jaar hebben een prijs gewonnen.
Kerstviering
Deze keer hebben we in overleg met de docenten wat lekkers voor de kinderen
geregeld in de week voor kerst.
De ouders hadden lekkere en mooie creaties meegebracht voor het kerstdiner. De
ouderraad heeft daar wat aan toegevoegd, o.a. een leuk dessert.
Een aantal muzikanten en muzikantjes hebben samen met het kerstkoortje en
meester Hubert inn de hal sfeervolle muziek gemaakt bij binnenkomst van de
kinderen.
Carnaval
Het carnavalsfeest was weer erg gezellig en is prima verlopen. Tussendoor was er in
de hal een versnapering voor de prins en zijn gevolg.

N. Schasfoort
Pagina 1 van 3

2019

Jaarverslag Oudervereniging Pastoor Galamaschool
2018-2019
Pasen
Kinderen van groep 1 tm. 3 hebben de palmpaasoptocht gelopen met versierde
stokken met een paashaantje eraan. Een aantal kinderen van groep 3 is met Margo
naar het verzorgingshuis gegaan. Iedereen heeft genoten van het palmpaasfeest.
Een paar dagen voor pasen kregen de kinderen een leuke tractatie van de
paashaas. De paashaas heeft er een leuk feestje van gemaakt.
Markt voor Alpe ‘d Huzes
De school heeft een markt georganiseerd om sponsorgeld in te zamelen voor juf
Melanie die de Alpe ‘d Huzes ging lopen. Wij hadden hierbij kraampjes met
grabbeltonnen en koffie en thee. De markt had een mooie opbrengst.
Koningsdaglunch
De koningsdaglunch werd weer geleverd door Jumbo en hier en daar door ons
aangevuld. De kinderen hebben ervan genoten.
Verkeersexamen
Het verkeersexamen was dit jaar op 15 mei. Er werden weer diverse controleposten
bemand door de ouderraad. Vrijwel alle kinderen van onze school zijn geslaagd.
Avondvierdaagse
Dit jaar liepen er weer veel kinderen mee van onze school. De groep van de 10
kilometer was groter dan voorgaande jaren. We hebben gepost voor de 5 kilometer
wandelaars en voor de 10 kilometer wandelaars in de klas de tractatie voor de
vierdaagse uitgedeeld. Er werd vrolijk gezongen en veel gekletst onderweg.
Kamp groep 8
Dit jaar liepen de kinderen een andere route met de spooktocht dan voorgaande
jaren. Vanwege de zwarte cross was een groot deel van het bos niet toegankelijk.
Maar het was een geslaagde tocht voor de kinderen en de spoken.
Afscheidsavond groep 8.
Het was een geslaagd feest. Er werd goed gegeten en gedronken en we hebben er
deze keer wat geld aan overgehouden.
Activiteit laatste schoolweek
Deze keer was op de laatste schooldag ook het afscheid van meester Wim. Er was
voor de kinderen een sportdag georganiseerd en een picknick. Als extra tractatie
hadden wij een ijskar laten komen.
Kledinginzameling
We hebben in het voorjaar en in het najaar een kledinginzamelingsactie gedaan.
Iedereen kon gebruikte kleding inleveren bij de school. Deze werd opgehaald door
Bag2School en de opbrengst kwam ten goede aan onze kas.
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Door het gehele jaar:
Luizencontrole
In het schooljaar 2018/2019 waren er gelukkig weer genoeg vrijwilligers om alle
kinderen en leerkrachten van onze school na iedere vakantie te controleren. Nieuwe
vrijwilligers zijn altijd welkom.
Andere activiteiten waar de ouderraad bij betrokken was:
 Versieren gymzaal/school tijdens Sinterklaas, Kerst, Carnaval,
Kinderboekenweek en andere festiviteiten;
 Verzorgen van de collecte in onze wijk met Sinterklaas,
 Organiseren en begeleiden van activiteiten m.b.t. Sinterklaas, Kerst, Carnaval,
Pasen, Kinderboekenweek, Avond4daagse, Montferlandrun etc.;
 Verzorgen van diverse attenties.
Als ouderraad kijken wij ook dit jaar weer terug op een plezierig schooljaar, waarin wij
met directie, team en vrijwilligers, prettig samen konden werken en organiseren.
Wij hopen dat we ook volgend jaar weer veel ouders bereid kunnen vinden om te
helpen van de school een zo leuk mogelijke school te maken voor onze kinderen. We
kunnen uw hulp hierbij goed gebruiken.
’s-Heerenberg, oktober 2018
Namens het bestuur:
Hendrik Nijman
Marina Kökkü
Nancy Schasfoort

(voorzitter)
(penningmeester)
(secretaris)
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