Jaarverslag Oudervereniging Pastoor Galamaschool
2019-2020
Inleiding
Als bestuur van de oudervereniging hadden wij 6 vergaderingen in het schooljaar
2019/2020. De jaarlijkse ledenvergadering is afgelast vanwege de
coronamaatregelen.
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,
Roxanne Merghart, Petra Hirth en Tanja Baars

Jaaroverzicht
Vergaderrooster
Dit jaar hebben we aan het begin van het schooljaar de vergaderdata vastgelegd.
Kinderboekenweek
We hebben in de kinderboekenweek een drankje en een snoepje aan de kinderen
uitgedeeld.
Sinterklaas
De sint met een Ford Lincoln aan op school. Het was een leuk feest en de cadeaus
werden goed ontvangen.
Wincanton Montferlandrun
Ook dit jaar werd de run goed bezocht door onze kinderen.
Kerstviering
Er was op een podium in de gymzaal van elke groep een klein optreden.
De ouders hadden lekkere en mooie creaties meegebracht voor het kerstdiner. De
ouderraad heeft daar een leuk dessert aan toegevoegd.
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.
Vanwege de uitbraak van het COVID-19 virus en de nodige maatregelen zijn alle
activiteiten en vergaderingen van de ouderraad vanaf half maart tot half juni afgelast.
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Kamp groep 8
Dit jaar hebben de kinderen een nacht in de school doorgebracht in plaats van het
gebruikelijke kamp, beginnend met ontbijt op school. De ouderraad heeft beide
dagen het ontbijt verzorgd en op woensdagavond de spooktocht.
De spooktocht vond plaats in de donkere gangen van de school. Het was een
geslaagde tocht voor de kinderen en de spoken.
Afscheidsavond groep 8
Deze keer was de musical op 2 avonden. Om afstand te kunnen bewaren was het
aantal bezoekers verdeeld over de twee avonden. Er waren koffie, thee, water en
koekjes voor de toeschouwers en chips en drinken voor de kinderen van groep 8.
Activiteit laatste schoolweek
In de laatste schoolweek werd een feestdag georganiseerd. Op deze meesters en
juffendag zijn de kinderen getracteerd op friet met een snack en een ijsje.
Kledinginzameling
We hebben 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 school.

Door het gehele jaar:
Luizencontrole
In het schooljaar 2019/2020 waren er gelukkig weer genoeg vrijwilligers om alle
kinderen en leerkrachten van onze school na vakanties te controleren. Nieuwe
vrijwilligers zijn altijd welkom.
Andere activiteiten waar de ouderraad bij betrokken was:
• Versieren gymzaal/school tijdens Sinterklaas, Kerst, Carnaval en andere
festiviteiten;
• Verzorgen van de collecte in onze wijk met Sinterklaas,
• Organiseren en begeleiden van activiteiten m.b.t. Sinterklaas, Kerst, Carnaval,
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.
’s-Heerenberg, oktober 2020
Namens het bestuur:
Hendrik Nijman
Marina Kökkü
Nancy Schasfoort

(voorzitter)
(penningmeester)
(secretaris)
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