Jaarverslag Oudercommissie OBS de Feniks
schooljaar 2014-2015
Ook dit jaar heeft de Oudercommissie weer diverse activiteiten georganiseerd of
ondersteund op OBS de Feniks.
Hieronder een kort jaarverslag:
De Oudercommissie heeft, net als vorig jaar, via Mijnschoolinfo

verantwoording afgelegd over haar activiteiten en het bijbehorende

financiële verhaal. De avond die hiervoor de afgelopen jaren werd georganiseerd
werd door te weinig ouders bezocht.
Voor de Sportdagen heeft de Oudercommissie pakjes drinken en bananen
verzorgd. De diverse sport-en speldagen waren erg leuk.
De opening van de Kinderboekenweek werd opgeluisterd door 2
Oudercommissie-leden verkleed als feestelijke vrolijke tantes. Bij de dans op het
plein was het een extra groot festijn, want we deden de openingsdans samen
met de Aquamarijn. Daarna werd in elke klas een klein verjaardagsfeestje
gevierd voor de jarige kinderboekenweek en werd het boek aangeboden dat per
klas uitgezocht was als voorleesboek.
Alle kinderen liepen ook op school Sint Maarten, met hun prachtige
zelfgemaakte lampions. Dit jaar kregen de kinderen een mandarijn.

Sinterklaas kwam dit jaar met een bakfiets

aan op school. Grote hilariteit. De
pieten steppend, rennend en ook 1 piet op een fiets van een moeder. We hadden,
net als vorig jaar, een gezamenlijke intocht met de Aquamarijn. De
Oudercommissie heeft geholpen bij alle voorbereidingen en het versieren van de
school en heeft de pieten geassisteerd bij het uitzoeken van de cadeaus. En
natuurlijk op de dag zelf, zodat het voor alle kinderen een ware feestdag zou
worden. Ook hebben een aantal Oudercommissie-leden en hulpmoeders
Sinterklaasliedjes gezongen voor de groepen 1/2 en 3/4, onder begeleiding van
een accordeon. De kinderen zongen heel enthousiast en hard mee!
Met Kerst heeft de Oudercommissie samen met ouders de school prachtig
versierd. Ook dit jaar was er tijdens het Kerstdiner een Kerstcafe georganiseerd,
waar ouders een kopje koffie of thee konden drinken of een kopje soep konden
eten. De Oudercommissie verzorgde de catering en diverse hand- en
spandiensten ten behoeve van dit Kerstcafe. Het Kerstcafe werd wederom erg
goed bezocht! Van de opbrengst van vorig jaar had de Oudercommissie 2
elektrische warmhoud-soeppannen aangeschaft. Er was dus hete soep!!
Ook dit jaar was er de projectweek. Het thema was Water. Tijdens de
feestelijke avond ter afsluiting van deze week verzorgde de Oudercommissie in
snorkel-, duik- of kapiteins-outfit de catering. Er was een speciaal flesje
Fenikswater voor ieder kind. Ook konden de kinderen met een schepnet snoepjes

scheppen uit een badje/bootje met water. De Oudercommissie deelde ook de
waterijsjes uit, die het prijsje waren van de zoek-/speurtocht door school.
Dit jaar was er met Pasen weer een paasontbijt, tot grote vreugde van
sommige kinderen (en ouders!). Tijdens het paasontbijt kwamen 2 paashazen
langs (begeleid door 3 zingende en musicerende Oudercommissie-leden) met in
hun mandje voor ieder kind een verrassing.
De avondvierdaagse is dit jaar weer door heel veel kinderen met veel
enthousiasme gelopen. De oudercommissie regelde de inschrijving en zorgde
ervoor dat ieder kind een speciaal avondvierdaagse-T-shirt kreeg. Elke avond was
er drinken of een versnapering, uitgedeeld door Oudercommissie-leden en
ouders en juffen/meesters. Het was wisselvallig weer, maar dat mocht de pret
niet drukken en als beloning kreeg ieder kind de laatste dag de welverdiende
medaille.
Dit jaar namen 3 groepen 8 afscheid van OBS de Feniks met een prachtige
musical. De Oudercommissie verzorgde hierbij het hapje en drankje. Ook kregen
de kinderen van groep 8 allemaal een presentje uitgereikt door hun eigen
juf/meester; een usb-stick met hun eigen naam en de naam van de school erop.
Dit presentje werd voor de helft bekostigd door de Oudercommissie.
Op de laatste schooldag werden er pannenkoeken gegeten door de meeste
klassen. De poedersuiker, servetjes en ranja waren door de Oudercommissie
verzorgd, evenals een heerlijk ijsje voor ieder kind.
Gedurende het schooljaar werden de seizoen tafels in de centrale hal op
iedere verdieping bijgehouden en mooi gemaakt door de Oudercommissie, zodat
het er bij binnenkomst gelijk al gezellig uitziet.
Aan al deze activiteiten is de vrijwillige bijdrage besteed.
De Oudercommissie heeft dit jaar 7 keer vergaderd.
Tijdens de vergaderingen kwamen de activiteiten die door het schoolteam en de
Oudercommissie werden georganiseerd aan de orde. Ook hoorden we tijdens
deze vergaderingen van de directie wat er op school zoal speelde.
Ook was er ruimte voor Oudercommissie-leden om vragen te stellen over dingen
die op school spelen en eventueel suggesties voor verbeteringen aan te dragen.
De vergaderingen zijn openbaar, onze notulen staan op de website van school,
onder het kopje OC.
Tijdens en aan het eind van dit schooljaar zijn een aantal Oudercommissieleden
gestopt. Gelukkig dienden zich al tijdens dit schooljaar ook weer nieuwe mensen
aan.
Ook een heleboel personeelsleden hebben ons dit jaar verlaten. We lieten ze niet
zomaar gaan. Op verschillende afscheidsfeestjes kwamen een aantal

Oudercommissieleden een zelfgemaakt afscheidslied zingen, onder begeleiding
van de accordeon.

