Jaarverslag Ouderraad (OR)
Schooljaar 2017/2018
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Voorwoord

Beste ouders/verzorgers,

Allereerst, wat leuk dat u het jaarverslag Ouderraad leest.

Ter afsluiting van het schooljaar van de Katholieke Basisschool Het Palet is het gebruikelijk
om een jaarverslag te maken. Wij als Ouderraad proberen in dit verslag de
ouders/verzorgers te laten zien wat er allemaal aan activiteiten wordt georganiseerd op Het
Palet. Deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door de vrijwillige ouderbijdrage die u als
ouders/verzorgers betaalt.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage van het schooljaar 2017/2018 bedroeg € 39,- per
kind. Daarvan werd € 7,- per kind gereserveerd om o.a. materiaal voor het zelfstandig
werken te kunnen aanschaffen. De andere € 32,- per kind is voor de OR.

Eén keer per jaar stelt de penningmeester de begroting op. Deze begroting wordt voorgelegd
aan de medezeggenschapsraad (MR). Uit deze begroting is het budget voor de werkgroep
voortgekomen en het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage. Tevens wordt het bedrag van
de vrijwillige ouderbijdrage elk jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering tezamen met de
ouders/verzorgers vastgesteld.

Verder willen wij u in dit jaarverslag heel graag laten zien welke activiteiten Het Palet
allemaal organiseert voor uw kinderen en wat deze activiteiten allemaal kosten. Hierdoor
krijgt u meer inzicht in wat er precies met uw vrijwillige ouderbijdrage gebeurt.

Mocht u de kosten nog specifieker uitgewerkt willen zien, dan kunt u de begroting en het
financieel verslag vinden op de website van de school onder het kopje ouderraad.

Dan wens ik u voor nu, veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Ilonka van den Berg
Voorzitter ouderraad
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Doel ouderraad
De ouderraad ondersteunt de school bij het organiseren van alle activiteiten.
Samenstelling
Voor het schooljaar 2017/2018 was de ouderraad als volgt samengesteld:

Ilonka van den Berg

voorzitter

Monica Zomer-Rodenburg

vicevoorzitter

Eelco de Voogt

penningmeester

Natascha van Herk

secretaris

Stefan Kindt

lid

Marijke Kok

lid

Annie Rövekamp

lid

Ellen Degenaar

lid

Louise Ruiterman

lid

Sietske van Alderwegen

lid

Gaby van der Linden

lid

Betty Afanador Castañeda

lid

Petra Schippers

lid

Natasja Brand s

lid

Jeanineke Akkerman

lid

Marion de Graaf

lid

Annemieke Weijsters

buitengewoon lid

Jolanda Oskam

buitengewoon lid
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Werkgroepen
Om alle activiteiten die op school plaatsvinden gestalte te geven, zijn er door de ouderraad
een aantal werkgroepen samengesteld. Deze bestaan uit leden van de ouderraad en het
onderwijsteam.
De werkgroepen vergaderen zo vaak als zij nodig achten.

Schoolreis
Dinsdag 19 september zijn er 79 kleuters naar Plaswijckpark geweest en 231 kinderen uit
groep 3 t/m 7 naar Duinrell. Ieder kind betaalde 23 euro voor dit schoolreisje. Ondanks de
toenemende kosten hebben we de bijdragen gelijk weten te houden aan de voorgaande
jaren. Op verzoek van de kleuterjuffen is er weer gekozen voor Plaswijckpark. Dit park biedt
voldoende vermaak en variatie voor de kleuters. Na een jaar Drievliet is er weer voor Duinrell
gekozen. Met een aantal nieuwe spannende attracties is dit park voor de leerlingen van 6 t/m
12 jaar erg leuk. Het was een zeer geslaagde dag, Het weer was prima en de kinderen
hebben zich uitstekend vermaakt.

Organisatie:
Ouderraad: Marijke, Annie, Monica
Teamleden: Tanya en Anne-Marieke
De extra ouderbijdrage voor dit schoolreisje was € 23,- per kind.

Kinderboekenweek & voorleeswedstrijd
De kinderboekekweek was van 4 tot en met 15 oktober 2017. Het thema van dit jaar was
‘Gruwelijk Eng’ of wel Griezelen.
Tijdens de kinderboekenweek en de voorleeswedstrijd was het podium omtetoverd tot
griezelbos. Meester Wouter was een mummie en juf Cindy was de heks.
De jury van de voorleeswedstrijd bestond uit juf Paula, juf Willie en juf Annemieke.
De mummie en heks hebben de voorleeswedstrijd gepresenteerd m.b.v. wat tovenarij. De
heks maakte een rokend soepje klaar en daaruit kwamen steeds de namen van de
voorlezers. Tussen de voorlezers door werd nog wat magie gebruikt. Er werden zelfs muisjes
tevoorschijn getoverd die eetbaar waren. Mooie traktatie voor de kinderen tijdens de pauze.
Er was ook limonade en koffie en thee met een koekje.
Twaalf kinderen deden mee aan de voorleeswedstrijd!
De winnaar van groep 4 t/m 6 was Kayleigh en de winnaar van groep 7 en 8 was Stephanie.
Alle deelnemers kregen een boek cadeau en een boekenlegger als aandenken. De winnaars
kregen ook nog een boekenbon cadeau.
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Organisatie kinderboekenweek & voorleeswedstrijd:
Ouderraad: Annie en Natascha
Teamleden: Lotte, Cindy en Wouter
Kosten : € 105,-

Het Sinterklaasfeest
De sinterklaasperiode werd dit jaar ingeluid met het ontvangen van een brief van Sinterklaas.
Hierin liet Sinterklaas weten dat hij vond dat de school zo mooi versierd was. Ook schreef hij
dat alle kinderen hun schoen mochten zetten.
Op woensdag 22 november en donderdag 23 november hebben de kinderen genoten van de
Pietengym. Op donderdag waren er zelfs pieten op bezoek tijdens deze gymlessen.
Op 28 november mochten de kinderen hun schoen zetten. Ook dit jaar zijn de pieten langs
geweest en hebben een flinke rommel in de school achtergelaten.
Het bezoek van Sinterklaas en wel 10 Pieten op 5 december was weer zeer geslaagd. De
Pieten kwamen met sleetjes en door de verwachte gladheid had de Sint de nacht op school
doorgebracht. Het bleek achteraf allemaal niet nodig te zijn geweest, want het was op 5
december prima weer! Op de speelplaats is de Sint door alle kinderen en de aanwezige
ouders verwelkomd en toegezongen. Daarna heeft hij op school aan alle groepen een
bezoek gebracht. In de groepen 1 t/m 5 was de Sint zelfs een tijdje met zijn Pieten in de
groep. De kinderen van de groepen 6 t/m 8 hadden surprises voor elkaar gemaakt. Een
compliment voor alle mooie surprises !

Organisatie:
Ouderraad: Ellen, Annie, Gaby, Sietske en Stefan
Teamleden: Jolanda en Lotte
Kosten: € 999,-

Kerstviering/Goede Doelen Actie
Het was weer een gezellig en vrolijk kerstfeest op school! De school was helemaal in de
kerst modus. In de gangen en in de aula's straalde de kerstverlichting en op het podium
stond een grote zelf gemaakte kerststal, die de sfeer compleet maakte. Ook lagen er
mandjes op het podium, waar de kinderen hun donatie voor de voedselbank in konden
leggen. Elke leerkracht had zijn of haar lokaal versierd, kortom alles stond klaar voor het
feest.
Op donderdag 21 december was de grote avond, elke groep was voorbereid. Van de OR
hebben alle leerkrachten materiaal gekregen om een mooie kersttafel te dekken. Ook
hebben de leerkrachten een invullijst gekregen waarop de ouders/ kinderen konden
aangeven wat voor lekkers zij zouden meenemen naar het kerstdiner. Het resultaat was
prachtig! Alle kinderen kwamen met nette kleren en een mooie lach aan en er waren
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heerlijke hapjes waar iedereen in de groep van kon genieten. Alle groepen hebben een mooi
kerstdiner beleefd!
Op 11 december was er een voedselinzamelingsactie voor de voedselbank gestart. Er is
tijdens deze periode echt enorm veel ingezameld: van soep, crackers, chocolade, koekjes,
pasta, rijst, olijfolie, thee en chocolademelk tot douchegel en badschuim. Woensdagochtend
werden de ingezamelde producten door medewerkers van de voedselbank Zoetermeer bij
ons opgehaald. Op vrijdag, tijdens de kerstviering in De Wijngaard, zijn de resterende
ingezamelde producten overhandigd aan een medewerker van de Voedselbank. In deze
viering stond het thema ‘Kerst, feest van geven’ centraal. De medewerkers van de
voedselbank waren onder de indruk van de hoeveelheid ingezamelde producten en hebben
dat ook vermeld in hun jaarverslag!

Organisatie:
Ouderraad: Gaby, Betty, Petra, Natasja en Natascha
Teamleden: Chella en Willie
Kosten: € 200,-

CARNAVAL
Vrijdag 9 februari hebben we Carnaval gevierd. De aula was helemaal in carnavalssferen
gebracht! Alle kinderen mochten verkleed en geschminkt en bij voorkeur met een
zelfgemaakt hoofddeksel, op school komen. Voor het grappigste, leukste, mooiste of
origineelste hoofddeksel werd in elke groep een prijsje uitgereikt. Om de beurt hebben de
groepen in de aula polonaise gelopen en gezellig met elkaar gedanst onder het genot van
een hapje en een drankje. Het was een zeer geslaagde ochtend!

Organisatie
Ouderraad: Natasja en Natascha
Teamleden: Jolanda
Kosten : € 176,-

Paasviering
Op donderdag 29 maart hebben de kinderen en leerkrachten van de school Pasen gevierd in
de Wijngaard. Het was een vrolijke, kleurige en betekenisvolle dienst, waar de kinderen het
over de vijf geheimen van Pasen hebben gehad.
Alle geheimen werden, met behulp van plaatjes, dia’s, verhalen en collages die de kinderen
zelf hebben meegebracht, door Pastoor Ella uitgelegd. De kinderen hebben mooi gezongen,
gelezen en met volle inzet aan de ceremonie mee gedaan.
Tussen de middag genoten de kinderen van een heerlijke paaslunch, waar iedereen uit de
klas aan mee geholpen heeft.
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Organisatie:
Ouderraad: Monica en Betty
Teamleden: Lotte en Ester
Kosten : geen kosten

Sportdag groepen 1 en 2
Woensdag 11 april hebben de kleuters enthousiast meegedaan aan de jaarlijkse sportdag!
De kinderen hebben aan 12 verschillende activiteiten deelgenomen; ze hebben naar
hartenlust geklommen en geklauterd, gedanst (met hoepels), ballonnen hoog gehouden, een
ouderwetse aardappelrace gedaan en nog veel meer. Tussendoor werd de kinderen en
hulpouders drinken en wat lekkers aangeboden. Ieder kind heeft als aandenken een mooi
rood vaantje mee naar huis gekregen. Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door de inzet
van de Ouderraad en natuurlijk door de vele ouders die de begeleiding van een groepje op
zich hebben genomen.
Het was een fijne en sportieve dag om met veel plezier aan terug te denken!
Organisatie:
Ouderraad: Jeanineke en Marion
Teamleden: Chella en Albert
Kosten : € 106,-

Sportdag groepen 3 en 4
Op woensdag 9 mei hebben de groepen 3 en 4 sportdag gehad. Wat een leuke en sportieve
dag hebben de kinderen gehad! Alle kinderen en hulpouders kwamen enthousiast naar de
gymzaal aan de Groenblauwlaan. Iedereen had een gekleurd T-shirt aan, dat bij zijn of haar
groep hoorde. Er waren in totaal 20 groepen.
De kinderen en de ouders hebben eerst gedanst om op te warmen en hebben daarna aan
leuke spelletjes mee gedaan. Ze konden onder andere rennen, trekken, balanceren, stoeien,
kleuren en hun gezicht laten schminken.
Tijdens de pauze hebben de kinderen en de ouders wat lekkers gegeten en gedronken.
Aan het eind van de sportdag betraden de drie groepen met de meeste punten, het podium.
Er is een foto van elke groep gemaakt. Deze foto’s komen op een canvas, die op school zal
worden opgehangen als prijs en herinnering van een leuke en sportieve belevenis.
Organisatie:
Ouderraad: Betty, Petra en Gaby
Teamleden: Wouter en Albert
Kosten : € 106,-
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Sportdag groepen 5 en 8
Donderdag 17 mei was de sportdag voor de leerlingen van groep 5 t/m 8. De sportdag werd
gehouden in sportcentrum De Veur en op het grasveld in het Hoekstra-park. De kinderen
hebben onder begeleiding van een aantal hulpouders zowel binnen als buitenspellen
gespeeld. Er werd zelfs een heuse bierkrattenrace gehouden! Aan het einde van de dag
werd iedereen beloond met een vaantje en komen de winnende teams met een foto aan de
‘wall of fame’ te hangen! Mede dankzij het stralende weer kunnen we terugkijken op een
zeer geslaagde sportdag.

Organisatie:
Ouderraad: Ellen en Monica
Teamleden: Wouter, Aad-Jan en Albert
Kosten: € 213,-

Musical groepen 8
Dit jaar hebben de leerlingen van groep 8 de fantastische musical “Betoeterd” opgevoerd.
Alle leerlingen van Het Palet hebben de musical gezien en er waren ook 2 ochtenden voor
belangstellenden van buiten de school.
Als afsluiting konden de ouders genieten van het laatste optreden van hun kind op Het Palet.
Na een daverend applaus in ontvangst te hebben genomen, kregen alle leerlingen van de
groepen 8 een blijvende herinnering, in de vorm van een USB-stick met het logo en de naam
van de school erop, van de ouderraad. Op deze USB-stick waren de foto’s van het kamp van
groep 8 gezet.
Tijdens de voorstellingen voor de opa’s en oma’s werd er voor de liefhebbers koffie en thee
met een koekje geserveerd. Na de avondvoorstellingen konden de ouders en leerlingen nog
even nagenieten met een hapje en een drankje.
Organisatie:
Ouderraad: Marijke en Stefan
Kosten : € 514,-

Eindfeest
Op vrijdag 6 juli was het eindfeest van het schooljaar. Het thema voor deze dag was ‘Raar
met je haar’. Alle kinderen kwamen met de prachtigste creaties naar school. In de klassen
was er tijd voor spelletjes en heel veel gezelligheid. Gedurende de ochtend werden kinderen
opgehaald voor de speurtocht door de wijk. Bij terugkomst op school werd er een ‘Raar met
je haar’ groepsfoto gemaakt en was er limonade en een zakje chips.
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Organisatie eindfeest:
Ouderraad:

Marijke en Monica.

Teamleden:

Ester en Lotte

Kosten:

€ 159,00

Dekkerloop
Op zondag 28 januari was het dan zover; de zevende editie van de Rokkeveense
Dekkerloop. Na een warming up werd door wethouder Margreet van Driel het startschot
gegeven voor de Kidsrun. Bijna 50 kinderen van Het Palet renden zo snel als ze konden een
rondje om het Dekkermeer. Als beloning ontvingen alle kinderen een prachtige medaille. Bij
de prijsuitreiking werd een leerling uit groep 8 van Het Palet, tweede van alle kinderen uit de
groepen 7 en 8! Wat een mooie prestatie! Daarna werd door Andy Oskam bekend gemaakt
dat de kinderen van basisschool Het Palet de wisselbeker gewonnen hebben bij de
scholencompetitie! Wat een geweldige prestatie.
Organisatie:
Ouderraad: Monica
Teamleden: Jolanda
Kosten : geen kosten

Verloren en gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden beheerd in de OR-kast. Een aantal maal per jaar is er een
uitstalling van de gevonden voorwerpen, deze wordt van te voren aangekondigd. Gelukkig
vinden op deze manier een hoop kinderen hun spullen nog terug! Via de mail kunnen ouders
het laten weten als hun kind(eren) iets kwijt zijn geraakt. Dit kan via het volgende emailadres:
gvpalet@hotmail.com

Organisatie:
Ouderraad: Petra
Kosten : geen kosten

Avondvierdaagse
De avond 4 daagse werd dit jaar gehouden van maandag 28 t/m donderdag 31 mei. De
kinderen van het Palet konden dit jaar kiezen uit de 5 of de 10km.
De inschrijvingen vooraf gingen nog harder dan vorig jaar. De teller is gestopt bij 127
kinderen! Wauw, wat een grote groep waar we de 4 daagse mee mochten starten!
Dit jaar stond in het teken van het weer. De eerste avond was het warm maar gezellig
wandelweer. Dinsdag en woensdag was er onweer en regen, maar gelukkig niet tijdens de
wandeltocht. Donderdag waren de weergoden ons goed gezind, waardoor we een einde van
de wandelweek hadden.
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Iedere avond kregen we steun van de juffen en meesters, tot veel plezier van de kinderen.
Tijdens de rustmomenten was er voor alle ingeschreven kinderen iets te eten en te drinken.
De laatste avond had juf Annemieke ijsjes gehaald voor alle sportieve kinderen. Smullen en
nagenieten van deze mooie week. En natuurlijk naar huis met een mooie medaille om je nek!
Kunnen we volgend jaar nog meer kinderen enthousiast maken? Wij zijn er in ieder geval
weer bij!

Organisatie:
Ouderraad: Annie en Monica
Kosten : geen kosten

Ouderbedankje
Net als voorgaande jaren, is er ook dit jaar weer een klein presentje beschikbaar gesteld
voor de vele hulpouders, zonder wie de school echt niet kan!
Dit jaar is er gekozen voor een notitieblokje met pen van gerecycled materiaal.

Organisatie:
Ouderraad: Natascha
Kosten : € 117,-

Overige activiteiten
Excursies
Elke groepsleerkracht zoekt een excursie welke passend is bij het thema.

De groepen 1/2 en 3 zijn naar het Haags Historisch Museum geweest. Kosten : € 532,-

De groepen 4 en 5 zijn naar het Science Centre geweest.

Kosten : € 250,-

De groep 6 en 7 zijn naar het Techniek Museum in Delft geweest.

Kosten : € 624,-

Groep 8 heeft een bezoek gebracht aan Diergaarde Blijdorp.

Kosten : € 546,-

Kosten totaal : € 1.952,-
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