Jaarverslag Oudercommissie OBS de Feniks
Schooljaar 2017-2018.

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 verantwoording afgelegd over
haar activiteiten en het bijbehorende financiële verhaal aan de kascommissie.
Het overzicht is op te vragen bij onze penningmeester Boaz Polderman via
emailadres: b.a.polderman@home.nl

Het thema van de kinderboekenweek 2017 was ENG. Namens de OC hebben
Karin, Anna en Jose, verkleed als spoken, een boek aan elke groep geschonken.
De bibliotheek was versierd in het thema ENG. Elke groep werd uit de klas
gehaald en naar de bieb gebracht. Daar werd een stukje voorgelezen uit een
boek passend bij de leeftijd. Daarna werd nog de boek trailer getoond op het
digibord. Voor groep 1 t/m 4 uit de Gruffalo, groep 5 en 6 uit de Griezelbus en
groep 7 en 8 uit Serafina en de gouden mantel.

Met Sint Maarten kregen alle kinderen weer een mandarijn nadat enkele
klassen gezongen hadden met hun mooie zelfgemaakte lampions.

Sinterklaas werd dit jaar vergezeld van de politie ivm met een mogelijke
inbraak. Dit bleek later om een misverstand te gaan. Wel waren alle kinderen al
ingelicht via het lokale Sinterklaasjournaal over de mogelijkheid dat de Sint en
zijn Pieten dit jaar misschien niet zouden komen omdat ze vast zaten op het
politiebureau. Gelukkig viel het allemaal mee en verschenen ze toch nog onder

begeleiding van de politie ( een ouder van school ) met zwaailicht en sirene op
tijd op de Feniks. De intocht werd muzikaal omlijst door muziekband De Bazuin
wat enorm gezellig was. De oudercommissie heeft geholpen bij alle
voorbereidingen , het versieren van de school en de Pieten geassisteerd bij het
uitzoeken van de cadeau’s. En natuurlijk op de dag zelf, zodat het voor alle
kinderen een ware feestdag zou worden. Ook hebben een aantal oc-leden
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 kerstcafé georganiseerd,
waar ouders o.a. 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 kerstcafé. Het was weer gezellig druk.

Dit jaar was er met Pasen weer een paasontbijt, tot grote vreugde van de
kinderen. Tijdens het paasontbijt kwamen er 2 paashazen langs ( begeleid door
4 zingende ouders en accordeon ) met in hun mandje voor ieder kind een
lekkernij!

De sportdagen werden dit jaar gecombineerd met de Koningsspelen op 20
April. Eerst ’s morgens een dansje op het schoolplein en daarna gingen we los.
De onderbouw bleef op school en deed oud-hollandse spelletjes. ’s Middags
verzorgde de OC-leden een lunch samengesteld uit de Jumbo pakketten. De
bovenbouw ging op de fiets naar de sportvelden van Hoogkerk om te sporten.
De school en het plein waren mooi versierd door de OC-leden. Ook verzorgde
de OC-leden een pakje drinken en fruit voor iedereen. Deze dag was een groot
succes en werd afgesloten met een ijsje die de oudercommissie uit ging delen
in de klassen.

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 ,
ouders en juffen/meesters. Het weer werkte goed mee en als beloning kreeg
ieder kind de laatste dag zijn/haar welverdiende medaille.

Dit jaar namen 2 groepen 8 afscheid van OBS de Feniks met een prachtige
musical. De oudercommissie verzorgde hierbij een hapje en drankje. Ook
kregen de kinderen van groep 8 allemaal een presentje uitgereikt door de
oudercommissie; een usb-stick met de naam van de school erop. Dit presentje
werd bekostigd door de oudercommissie.

Op de laatste schooldag werden er pannenkoeken gegeten. De poedersuiker,
servetten 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 7 keer vergaderd.
Tijdens deze vergaderingen kwamen de activiteiten die door het schoolteam en
de oudercommissie werden georganiseerd aan de orde. Ook hoorden we
tijdens deze vergaderingen wat er op school zoal speelde en was er ruimte om
hierover vragen te stellen en evt. suggesties voor verbetering aan te dragen.

De vergaderingen zijn openbaar, onze notulen staan op de website van school,
onder het kopje OC.
Aan het eind van dit schooljaar zijn er een aantal oudercommissieleden
gestopt, we zijn nu op zoek naar nieuwe leden. Lijkt dit je leuk, meld je dan aan
via oc@defeniks.o2g2.nl

Verder wil de oudercommissie alle ouders bedanken voor hun inzet tijdens
het versieren en opruimen van de school en alle andere activiteiten!

