OUDERRAAD BASISSCHOOL TITUS BRANDSMA
Activiteitenverslag schooljaar 2015-2016
Samen met het team heeft de ouderraad de volgende activiteiten georganiseerd.

Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek was “Raar maar waar”. De school
werd omgetoverd tot een groot laboratorium en er verschenen
professoren die samen met de kinderen allerlei proefjes deden. Ook is er
heel veel gelezen. De OR had voor alle groepen boeiende boeken
aangeschaft. De Kinderboekenweek werd afgesloten met een spetterende
halviering.

Sinterklaas
Dit jaar kwam de Sint samen met drie Pieten in een koets
naar onze school. Ze kregen van de kinderen een warm
onthaal en werden getrakteerd op een spetterende
halviering in Kerstendal.
De OR had voor elk onderbouwkind een klein cadeautje
(de bovenbouwkinderen trekken lootjes) en een groter
cadeau voor elke groep.

Kerst
Op donderdag 18 december werd Kerstmis gevierd met een
gezellig kerstdiner. Bij binnenkomst zorgden de leerlingen van
Edelweisz voor sfeervolle kerstmuziek.
Terwijl de kinderen in de klas genoten van het meegebrachte eten
en drinken, was er voor de ouders in de hal glühwein en
erwtensoep. Als afsluiting speelden de teamleden een
kerstverhaal op het bordes.
In de voorbereiding naar Kerst toe hadden de kinderen tijdens workshops allerlei prachtige kerstkunstwerken
gemaakt, die de ouders op de kerstmarkt konden kopen. Ook hadden de kinderen kerstkaarten met daarop een
eigen tekening verkocht. De opbrengst van de verkoop van de kunstwerken, kerstkaarten, erwtensoep en glühwein
is voor de helft naar school gegaan (voor een nieuwe geluidsinstallatie) en de andere helft naar Stichting het
Vergeten Kind. Dat goede doel had van de kinderen de meeste stemmen gekregen.

Carnaval
Het Carnavalsfeest was weer fantastisch. Er
waren ridders, prinsessen, politieagenten,
boeven, ijsberen en nog veel meer. Er werd
gehost, polonaise gelopen en er was zelfs een
verrassingsoptreden van Conchita, de vrouw
met baard.
De OR had voor iets lekkers gezorgd.

Pasen
Pasen stond dit jaar in het teken van de Egg Drop
Challenge! Elke groep moest bepalen wat de
beste aanpak zou zijn om een rauw ei van grote
hoogte te laten vallen zonder dat het ei stuk zou
gaan. Er was een heuse hoogwerker.
Verder hebben de kinderen een heerlijke
lentesoep gekookt.

Koningsspelen
Op 22 april deed onze school alweer voor het vierde jaar op rij mee aan de
landelijke Koningsspelen. De bovenbouw ging naar Groesbeek voor een SPOGbrede sportdag waar sportverenigingen allerlei workshops verzorgden.

De onderbouw bleef op school. In een vernieuwde opzet
hebben de kinderen allerlei leuke spellen gedaan.
De OR had voor deze kinderen een springkussen en een
verfrissend waterijsje geregeld.

Juffen- en meestersdag
De verjaardagen van de juffen en meesters werden gezamenlijk gevierd. Er waren allerlei leuke activiteiten voor de
kinderen. De OR had voor elke juf en meester een cadeau geregeld waaraan elk kind een bijdrage kon leveren.

Themadag
Op 8 juni stond de Themadag op de kalender. In het
Groesbeekse Avonturenbos ging groep 1-2 op zoek naar het
dier dat voor de tweede keer op de kop van de Mol gepoept
had. Door het oplossen van een puzzel kwamen ze erachter
dat de eekhoorn de boosdoener was.
Groep 3 t/m 8 speelde in hetzelfde bos “Wie is de Mol?”. De
OR had allerlei opdrachten en spellen bedacht waarmee de
kinderen jokers en aanwijzingen konden verdienen om te
ontdekken wie van de leerkrachten de Mol was.
Het was een zonnige, geslaagde en
spannende dag!
Als afsluiting had de OR M’ijsjes uit Beek gevraagd om voor alle kinderen, leerkrachten en
hulpouders een heerlijk ijsje te scheppen.

Kamp groep 8
De OR is niet betrokken bij de organisatie van het kamp, maar draagt wel € 25,- per kind bij aan de kampkosten. Uit
de verhalen hebben we begrepen dat het kamp een groot succes was. Een mooie activiteit om de
basisschoolperiode mee af te sluiten!

Afsluiting schooljaar
Traditiegetrouw was er op de laatste woensdag van het schooljaar voor alle groepen een afscheidslunch. Dit jaar had
de OR ook alle ouders uitgenodigd om onder het genot van een hapje en een drankje het schooljaar af te sluiten.

Overige zaken

Nieuwe en vertrekkende leden
Aan het begin van het schooljaar zijn Roosje Rooijakkers, Manou Lennertz, Maartje Nilessen en Serife Gudde
toegetreden. Aan het einde van het schooljaar hebben Janine Meirmans, Karen van Gurp en Janneke van Aalst
afscheid genomen. Wij bedanken Janine, Karen en Janneke voor hun inzet en enthousiasme!

Vergaderingen
De OR heeft 7 x vergaderd. De locatiedirecteur is bij deze vergaderingen aanwezig geweest. Op 21 januar 2016 is de
algemene ledenvergadering (ALV) gehouden.

Meer informatie?
De OR heeft een eigen pagina op de website van school, www.bs-titusbrandsma.nl, tabblad ‘OR’. Daarop kunt u oa.
financiële jaarverslagen en activiteitenverslagen vinden.

