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Het is elk jaar een puzzel, maar ook dit jaar lukte het weer om voor alle groepen 1 of 2 klassenouders 

te benoemen.  Naast vele bekende gezichten mochten we dit jaar 5 nieuwe ouders verwelkomen. 

De oudervereniging van de Jan Thiesschool is een vereniging met statuten vastgelegd bij de notaris 

en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Dit houdt in dat minimaal 1x per jaar een Algemene 

vergadering moet worden georganiseerd. In deze vergadering worden de (nieuwe) klassenouders 

geïnstalleerd en wordt verantwoording t.a.v. de financiën afgelegd.  Alle ouders met een kind op de 

Jan Thiesschool zijn lid van de vereniging  

Alle activiteiten van de OV worden gefinancierd uit de vrijwillige ouderbijdrage, die we dit jaar 

konden handhaven op 23 euro  per kind.  Doelstelling van de Oudervereniging is het creëren van een 

plezierig verblijf op school en dat doen we middels onze inzet bij de verschillende feestdagen en 

activiteiten, maar bv. ook door het ter beschikking stellen van materiaal voor de kinderkunst in 

school.    

Om de taken te verdelen is er binnen de Oudervereniging een aantal commissies actief, ingedeeld 

per activiteit/feest. De leden van de commissies hebben regelmatig overleg, samen met de 

evenementen coördinator.   

De Oudervereniging als geheel vergaderde het afgelopen schooljaar 4 keer.  

De OV was actief met Sint Maarten en zorgde voor een mooi verlichte school én voor de traditionele 

mandarijn. De grote feesten in december , Sinterklaas en Kerst verliepen prima.  

Het lentefeest vierden de kleutergroepen deden een speurtocht, de onderbouw vermaakte zich met 

levend ganzenbord en oor de bovenbouw was er een heuse pub quiz onder leiding van Hayo Boon.  

De sportdag voor de onderbouw was met de Koningsspelen, net na de meivakantie had de 

bovenbouw hun sportdag. 

De school veranderde in een restaurant tijdens de DaVinci/OGO inloopavond. Hoewel de school zich 

hiervoor eigenlijk niet goed leent was de opbrengst mooi.  

Traditioneel sloten we het schooljaar af met alle activiteiten rondom de musical van groep 8 waar 

met name de klassenouders van groep 8 een zeer actieve rol hebben. Als afscheid kregen alle 

kinderen uit groep 8 een roos en een cd met daarop de musical.    

Verder geven we een bloemetje of attentie bij ziekte, afscheid of jubileum van de leerkrachten.   

Bij alle activiteiten van de Oudervereniging wordt dankbaar gebruik gemaakt van de hulp van ouders.  

Zonder deze hulp kunnen we echt niet!   
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