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De ouders waarvan een kind staat ingeschreven op onze school zijn automatisch lid
van de Oudervereniging (OV). De Ouderraad (OR) vertegenwoordigt de leden van de
OV. Naast de ondersteuning van het team bij diverse activiteiten informeert en
adviseert de OR ook de MR. Samen weten zij wat leeft bij de ouders. In de OR zijn
diverse commissies vertegenwoordigd, de luizencommissie, de schoolreiscommissie,
de feestcommissie, puntjes op de i en de Steunstichting. Daarnaast wordt nog gezorgd
voor de inzameling van oud papier, batterijen en kleding. De OR heeft dit jaar 5 keer
vergaderd. Tijdens de vergaderingen komen vaste agendapunten aan de orde.
Daarnaast kan elk lid van de OR punten naar voren brengen die mogelijk afkomstig
zijn van de ouders. De OR is een vertegenwoordiging van alle ouders en iedereen kan
zijn/haar op- en aanmerkingen, grieven, complimenten dan ook kenbaar maken. De
vergaderingen zijn openbaar. De commissieleden rouleren na een maximum aantal van
zes zittingsjaren. Vacatures worden vermeld in de Weetjes via Social Schools
De commissie met de meeste leden is de feestcommissie.
Deze commissie stond dit jaar onder leiding van Sandra van Asperen en Anja Nuyten.
Samen, met de hulp van veel ouders zijn zij onder andere actief geweest met de
organisatie rondom Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst en het Paasfeest. Ieder jaar
proberen zij dit voor iedereen zo leuk en gezellig mogelijk te maken.
Tijdens Sint Maarten hebben de kinderen met hun zelfgemaakte lampion gezongen in
school. Meteen na Sint Maarten rolden we in de drukte van Sinterklaas en na het
kerstdiner hebben we wederom in de aula glühwein gedronken en met elkaar geproost
op fijne feestdagen. Tijdens Pasen hebben we van een heerlijk Paasontbijt genoten in
de klassen, tevens zijn de groepen 1 t/m 3 naar de Speeltuin "Kindervreugd"geweest
om paaseieren te zoeken. Naast al deze feesten hebben de leden van de feestcommissie
ook klaar gestaan bij allerhande festiviteiten en schoolactiviteiten.
De schoolreiscommissie organiseerde het jaarlijkse schoolreisje.
De groepen 1 t/m 5 zijn naar Linnaeushof geweest en de Groepen 6 t/m 8 zijn dit jaar
naar Duinrell geweest. Alle kinderen met duidelijk zichtbare hesjes.
De commissie werd dit jaar geleid door Sandra van Asperen en Sharon Melger.
De puntjes op de i zijn een aantal creatieve ouders die het afgelopen jaar diverse
thema's hebben aangepakt om de schoolgangen en aula van de Vrijburgschool in de
juiste sfeer te brengen. Thema's zoals de Boekenweek, de 4 jaargetijden,
Valentijnsdag, Halloween, moederdag, vaderdag, Sinterklaas en Kerst zijn
voorbeelden waarbij de aankleding van de school telkens werd aangepast. De
drijvende krachten zijn Wendy Goeman, Angelina van de Poppe en Miriam Frantsen.
De puntjes op de i wordt niet bekostigd uit de middelen van de ouderraad. Ook de
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puntjes op de i is altijd op zoek naar enthousiaste ouders, inmiddels hebben Ineke Duin
en Roos Hervas zich aangemeld die het stokje zullen gaan overnemen van Wendy,
Angelina en Miriam.
Meer mensen zijn altijd welkom en zij kunnen zich melden bij Ineke of Roos!
De Penningmeester: Afgelopen schooljaar heeft de Steunstichting de vrijwillige
bijdrage geïnd. De penningmeester van de OR kreeg dit geld van de Steunstichting in
beheer. Hiervan worden o.a. Het schoolreisje, de verschillende festiviteiten zoals bijv.
cadeautjes met Sinterklaas, Glühwein met Kerst en excursies betaald alsmede attenties
t.b.v. jubilea voor leraren of andere incidentele uitgaven. Ook draagt de OR bij in het
onderhoud van het klimrek op het schoolplein. Dit schooljaar werd de Steunstichting
vertegenwoordigd door Franske Dekker. Anneloes Starreveld is de Penningmeester
van de Oudervereniging en zij verzorgt ieder jaar ook het financiële jaarverslag.
De voorzitter van de Ouderraad was dit jaar Jacqueline Bleijendaal-Michel.
Mocht u geïnteresseerd zijn om deel uit te maken van de Ouderraad dan bent u
natuurlijk van Harte Welkom.
Voor allen die zich hebben ingezet om voor de kinderen, het naar school gaan nog
plezieriger te laten zijn, heel hartelijk dank. U bent van harte welkom tijdens de
vergaderingen maar u kunt natuurlijk altijd een lid van de OR aanspreken indien u
vragen heeft of een probleem wilt meedelen. Wij horen graag iets van u.
Met vriendelijke groet,
Jacqueline Bleijendaal-Michel
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