Jaarverslag Activiteiten van de OV 2016-2017
Aan het begin van elk schooljaar zoekt de oudervereniging, waarvan alle ouders met een kind op de
Jan Thiesschool lid zijn, per groep 1 of 2 klassenouders. Naast de bekende gezichten mochten we dit
jaar 6 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 en komt het jaarprogramma ter
sprake.
Alle activiteiten van de OV worden gefinancierd uit de vrijwillige ouderbijdrage. 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 zoveel mogelijk 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 een afgevaardigde van school, om alle activiteiten in goede banen te leiden. Dit jaar voor het
eerst met voor bijna alle feesten met Ina van Kasteel als Evenementen coördinator. De reacties
hierop waren positief. Het is prettig om binnen de school een aanspreekpunt te hebben.
De Oudervereniging als geheel vergaderde het afgelopen schooljaar 5 keer.
Meedenken verkeerssituatie
Rond Sint Maarten versieren we de school met lichtslangen. Op 11 november krijgen alle kinderen
een mandarijn.
De decembermaand is een drukke maand voor de kinderen en voor de leden van de Sint-Nicolaas en
Kerstcommissie. Twee grote feesten, vlak achter elkaar vereisen veel inzet en organisatie . Ook
het schoencadeautje, onderhoud van het Sinterklaaspak, bedankjes voor Sint en Pieten worden door
de ov betaald Kerst vierden we met een heerlijk diner. Beide feesten waren zeer geslaagd!
In april was er de inloopavond DaVinci, met lekkere hapjes en drankjes, het eind maart
was nat maar geslaagd, met o.a. een expeditie. De sportdag in mei was weer gesplitst in
onderbouw en bovenbouw.
Traditioneel sloten we het schooljaar af met alle activiteiten rondom de musical van groep 8 waar de
klassenouders van groep 8 een actieve rol hebben. Als afscheid kregen alle kinderen uit groep 8
een zonnebloem en een cd met daarop de musical.
Verder geven we een bloemetje of attentie bij ziekte, afscheid of jubileum van de
leerkrachten. En sparen we nog mee voor de viering van 60 jaar Jan Thies in 2018.
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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