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Activiteiten

Secretaris: Danielle van Dongen

o Sinterklaas

Penningmeester: Inge Lievense

o Kerstviering

Angela Ekkel

o Carnaval

Susan Damen

o Pasen

Eleiza Polder

o Traaise Kuierdagen

Tessa van der Zouwen

o Buitenspeeldag
o Afscheid & Musical groep 8

In dit verslag kunt u lezen welke activiteiten het afgelopen schooljaar zijn
georganiseerd door de ouderraad van OBS De Windhoek. Aan dit
jaarverslag is het financiële jaaroverzicht toegevoegd. Hierin kunt u
terugvinden waar uw ouderbijdrage aan is besteed.

•

SponsorKliks

•

Financieel overzicht

•

Afsluiting

Sinterklaasviering
Op 5 december kwam Sinterklaas en zijn pieten langs op De Windhoek.
Met hun super leuke show zetten ze de school op stelten waarbij zelfs het
brandalarm is afgegaan. Na een kleine onderbreking ging de show verder.
Samen met de Pieten en de Sint hebben we luidkeels gezongen, uitbundig
gedanst, cadeautjes uitgepakt en vooral heel veel gelachen. Ter afsluiting
van de feestochtend ging Sinterklaas met de Pieten bij alle groepen langs.
In elke groep kon de Sint rekenen op een warm onthaal door de kinderen
en hun leerkrachten. Er waren cadeautjes voor alle groepen waarmee de
kinderen het hele jaar door mee kunnen spelen op school. Het was een
super gezellige feestochtend met stralende leerlingen en een tevreden
Sinterklaas.

Kerstviering
De jaarlijkse kerstviering is een mooie manier om gezamenlijk de
kerstvakantie in te luiden.
De avond begon met een sfeervolle lichtjestocht. Tijdens de wandeltocht
werd door groep 7 en 8 uitbeeldingen van het kerstverhaal nagespeeld.
Na de wandeling was er een in stijl aangeklede kerstdiner in de klas met
veel verschillende zelfgemaakte hapjes en drankjes. Wat was het smullen
in de klassen van al die culinaire gerechten.
Na de maaltijd hebben de kinderen de klassen omgebouwd tot een
bioscoop waarbij natuurlijk de popcorn niet mocht ontbreken.
Ondertussen konden de ouders een hapje eten zoals; erwtensoep,
broodjes hamburger of knakworst of wat drinken; glühwein, koffie, thee,
limonade.
Ter afsluiting waren er bijzondere muzikale optredens van de leerlingen,
hiermee was het kerstfeest compleet. Leerlingen, ouders, leerkrachten en
hulpouders hebben gezamenlijk van dit alles genoten! Een betere
afsluiting van het jaar hadden we niet kunnen wensen.

Carnaval
Op 1 maart was het zover: carnaval.
Ook dit jaar kwam de prins met zijn gevolg weer naar de Windhoek.
Omdat de jeugdraad dit jaar 33 jaar bestond bracht hij ook nog eens de
hele jeugdraad mee. Er werd lekker gehost op de muziek, een drukke
gezellige boel. Na het bezoek van de prins gingen de leerlingen in groepjes
beginnen aan een spellencircuit.
Om 12.00 waren alle leerlingen vrij en kon het carnavalsweekend
beginnen.
Op zaterdag deden we met de Windhoek mee aan de kinderoptocht.
We kwamen thuis met een mooie beker, 4e prijs.

Paasviering
Dit schooljaar is er gekozen voor een paaslunch. ’s Ochtends mochten alle
kinderen paaseieren zoeken op het schoolplein samen met de paashaas.
Na deze activiteit verzamelden de kinderen in de hal van de school waar
de tafels prachtig gedekt waren. De kinderen konden kiezen uit bruin of
wit brood met verschillende soorten beleg en een gekookt eitje. Als extra
verrassing werden er verse bananenpannenkoeken gebakken waren de
kinderen heerlijk van hebben gesmuld. Het was een gezellige lunch en
samenzijn.

Traaise kuierdagen

Buitenspeeldag

Ook dit jaar deden er weer veel leerlingen van de Windhoek mee met de
kuierdagen. Er werd meegelopen met de 3, 5 en 10 km onder begeleiding
van de ouders. Ook de leerkrachten liepen allemaal gezellig een avondje
mee.

Op woensdag 12 juni 2019 stond de jaarlijkse Buitenspeeldag gepland.
Deze middag zou in het teken staan van lekker buiten spelen, fysieke
spelletjes doen, samen of alleen. De OR had verschillende activiteiten
bedacht, voor elk kind wat wils en voor alle leeftijden geschikt.

Op vrijdag eindigde iedereen bij de tent op de schans waar Rowy samen
met Tessa de medailles en een klein presentje uitdeelde.

Helaas is deze dag letterlijk en figuurlijk in het water gevallen: het
regende de hele dag ontzettend! Voor vele kinderen (en ook voor de OR)
een teleurstelling.
Maar niet getreurd, wat in het vat zit verzuurd niet: de activiteiten nemen
we mee naar de Buitenspeeldag 2020!

Musical Groep 8
Op 2 juli vond de jaarlijks musical van groep 8 plaats. De 8 kinderen die dit
jaar afscheid nemen, Sietske, Lars, Sterre, Arlon, Julia, Mexx, Lieve en Jort,
hebben hier heel hard en lang aan gewerkt. Alle kinderen hadden een
dubbelrol en daardoor dus veel tekst te leren. De musical had als titel: “De
invallers zijn op groep 8 aan het werk”. Een heel actueel thema!
In de musical zien we hoe de directeur van de school (Mexx) een prachtig
plan bedenkt om er voor te zorgen dat de bij ziekte van de leerkrachten,
de leerlingen niet naar huis gestuurd hoeven te worden, en tegelijkertijd
werkervaring opdoen die ze helpt bij hun studiekeuze in de toekomst. Hij
stuurt heel groep 8 op stage!
Zo zien we dat Anika (Sietske) op stage gaat in een ziekenhuis en daar
behandeld wordt als een volleerde verpleegster met alle gevolgen van
dien. Ook Susanna (Sterre) krijgt een pittige job. Zij gaat aan de slag in de
rechtbank en zij mag een verdachte verdedigen voor de rechter (Lieve),
en dat gaat haar heel goed af! John (Arlon) wordt geplaatst bij een
psychiater, en behandeld daar met succes een zwaar depressieve
patiënte. Maan (Julia) en Maik (Lars) komen te werken in een garage en
lost daar op zeer creatieve wijze autoproblemen op. En Jorick (Jort) redt
een bakkerij door duizenden Blossebollen te bakken!
Kortom: het was weer een zeer geslaagde musical, supergoed gedaan
allemaal en heel veel succes op jullie nieuwe school!

Sponsorkliks
De Ouderraad heeft vorig jaar het initiatief genomen om onze school aan
te melden voor Sponsorkliks. Door via de website of app van Sponsorkliks
bestellingen te doen bij verschillende webshops, wordt er een commissie
overgemaakt via Sponsorkliks aan de OR van de Windhoek. Dit zijn
aangename inkomsten voor de ouderraad, waarmee ze de ouderbijdrage
minimaal kunnen houden, maar toch veel extra’s voor onze kinderen
kunnen doen.
Dit jaar heeft de OR in overleg met school gekozen om te investeren in
techniekmateriaal. Er zijn Bee-bots, Ozo-bots en Micro-bits aangeschaft
waarmee de kinderen in de techniekweek hebben leren werken. Met dit
materiaal leren de kinderen van groep 1 t/m 8 programmeren.
Blijf de school helpen door sponsorkliks te gebruiken, zodoende kunnen
we komend schooljaar wellicht weer een goeie investering doen.
Ga naar
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8670&cn=nl&ln
=nl# of download de app voor je tablet of telefoon.

Financieel overzicht
Realisatie OR OBS De Windhoek
Schooljaar 1-8-2018/31-7-2019 (d.d. 1-8-2019)
Inkomsten
0000: Ouderbijdragen
0100: Reguliere bijdragen
0200: Extra bijdragen

Realisatie
€ 1.112,50
€ 945,00
€ 167,50

1000: Sponsoring/Donaties

€

369,11

2000: Overige inkomsten

€

298,70

Uitgaven

Realisatie

5000: Evenementen
5100: Sinterklaas
5110: Kerst
5120: Carnaval
5130: Pasen
5200: Jaarfeest
5300: Vierdaagse
5400: Afscheid groep 8
6000: Overige lasten
6100: Algemene kosten
6200: Aanschaf materiaal
6400: Onvoorzien

Tekort

€
€ 1.780,31

Overschot

Mede door de opbrengsten van de kerstmarkt en Sponsorkliks, hebben we de
kosten voor diverse activiteiten laag kunnen houden en kunnen investeren in
de eerder genoemde bots en bits. Deze investering is zeer goed bevallen: met
regelmaat worden de bots en bits gebruikt.
Dankzij veel ouders die de ouderbijdrage hebben betaald, was het mogelijk
weer veel leuke activiteiten te organiseren voor de kinderen. Speciale dank
aan alle ouders die een extra ouderbijdrage hebben gestort. Doordat de

€
€
€
€
€
€
€

231,98
78,99
23,35
104,82
32,41
25,00
51,00

€
€
€

49,27
829,94
-

€

547,55

€

879,21

€
353,55
€ 1.780,31

leden van de ouderraad creatief inkopen hebben gedaan, hebben we de
ouderbijdrage zo efficiënt mogelijk kunnen besteden.
Zonder de ouderbijdrage is de organisatie van de in dit verslag beschreven
activiteiten niet mogelijk. Via deze weg dan ook het verzoek aan alle ouders
om de ouderbijdrage 2019-2020 tijdig aan ons over te maken. Hoewel we als
school groeien, zal de ouderraad ook komend jaar kritisch blijven kijken naar
het aantal activiteiten en de manier waarop deze worden georganiseerd.

Afsluiting
Via deze weg willen de leden van de ouderraad alle ouders
bedanken die hebben geholpen bij de organisatie en realisatie
van de activiteiten.
Mede dankzij jullie inzet en enthousiasme kunnen we terugkijken
op een schooljaar met veel geslaagde activiteiten.
Wij hopen ook volgend schooljaar weer een beroep op jullie te
kunnen doen.
Met vriendelijke groet,
de leden van de ouderraad

