Jaarverslag
Ouderraad St. Martinus
Schooljaar 2015-2016

Algemeen.
De ouderraad heeft in het schooljaar 2015-2016 in totaal 6 keer vergaderd. De ouderraad heeft weer
diverse activiteiten georganiseerd en/of ondersteund samen met het team van st. Martinus.
Dank voor een ieder, leden van het team, hulpouders en vrijwilligers die hieraan een bijdrage hebben
geleverd.
In het schooljaar 2015/2016 hebben 4 leden de ouderraad verlaten en zijn er 2 nieuwe leden
toegetreden.
Aan het einde van het schooljaar 2015-2016 bestond de ouderraad uit 15 leden.
De activiteiten 2015-2016
Jubileum
Vanuit de Ouderraad is een actieve bijdrage geleverd aan de organisatie van de diverse activiteiten
voor het 100-jarig jubileum van St. Martinus.
Kinderboekenweek.
Bij deze activiteit heeft de ouderraad bijgedragen aan de versiering van de school.
Sinterklaas.
Sinterklaasviering is goed verlopen. Wel was er in de voorbereidingen wat weinig hulp. Dit is een
aandachtspunt voor volgend jaar.
Kerst.
Er is afgelopen jaar door school gekozen voor een andere invulling van de kerstviering. Deze wordt
overdag gevierd, de inhoud blijft grotendeels hetzelfde. Voor de voorbereiding hiervan is hulp vanuit
de Ouderraad niet direct noodzakelijk meer.
Paasviering.
Op witte donderdag vond de paasviering plaats. Er was zowel eierzoeken als ook een
eiertitschwedstrijd. De ouderraad zorgde samen met het team voor de begeleiding hierbij en voor het
paasontbijt.
Communie.
De organisatie rondom de communie is goed verlopen.
Dit jaar hebben de ouders van de communicanten de feestavond zelf georganiseerd.
Schoolreis.
De schoolreis is dit jaar in september georganiseerd. Dit is goed en naar tevredenheid verlopen. De
drukte in de bezochte parken was minder, waardoor is besloten om komend jaar wederom de
schoolreis in september te organiseren.
Afscheidsavond groep 8.
Op de schoolverlatersavond is afgelopen jaar geen musical opgevoerd, maar door de leerlingen zijn
korte sketches opgevoerd. De ouderraad heeft deze avond ondersteund en de aanwezigen voorzien
van drankjes.

Nogmaals dank aan de inzet van een ieder bij de verschillende activiteiten!!!

