Jaarverslag Ouderraad OBS ‘Het Nieuwe Ambacht’, schooljaar 2017-2018
Het schooljaar 2017-18 was wederom een bewogen jaar. We waren net bekomen van de verhuizing, het
samen leven en werken van 2 scholen in 1 gebouw leek langzaamaan zijn vorm te krijgen en toen kregen
we in januari te horen dat onze school uitgefaseerd zou worden. Veel ouders hebben de moeilijke
beslissing moeten nemen om gedurende of aan het eind van dit schooljaar hun kinderen te herplaatsen
op andere basisscholen. Een hard gelag voor de kinderen, de ouders, het leraren team en de OR.
Ondanks dit alles hebben we de moed erin gehouden en dit jaar ook weer gewerkt aan een aantal
geslaagde projecten gehad. Natuurlijk met behulp van onze trouwe schare hulpouders. Hiervoor onze
welgemeende dank.
Samenstelling van de ouderraad:
De ouderraad bestond bij de start van het schooljaar uit 7 leden. Onze Secretaris Simone v.d.Berg moest
om persoonlijke redenen afscheid nemen. We danken haar hartelijk voor haar steun en inzet.
Het team werd weer oneven gemaakt met de komst van Christel Smedts. Door de uitfasering van Het
Nieuwe Ambacht heeft zij in de voorjaarsvakantie haar kinderen laten overplaatsen naar een andere
school en heeft zij de OR weer moeten verlaten. Ondanks haar korte tijd heeft zij wel een hoop werk
verzet, waarvoor onze welgemeende dank.
De taakverdeling van het afgelopen schooljaar was als volgt:
Dagelijks bestuur :

Activiteitencommissie:
Ondersteuningscommissie:
Communicatiecommissie:

Voorzitter
Natascha Verzaal- van Gils
Penningmeester:
Martijn Verzaal
Secretaris
Sheila Kraan
Funda Yuceloglu
Alle leden
Annemarie Brouwer, Carla de Jong, Sheila Kraan, Martijn Verzaal

Samen met het schoolteam hebben wij weer hard gewerkt aan tal van activiteiten. Onderstaand geven
wij u een overzicht van wat de verschillende commissies het afgelopen jaar, onder andere, hebben
gedaan:

De communicatiecommissie:
Het opstellen van de schoolkalender aan het begin van het schooljaar.
Tevens natuurlijk niet te vergeten de schoolorganisatie van de ‘Twintig van Alphen’. Heel fijn dat we via
Dennis van Egmond wederom gebruik mochten maken van de garderobe van het Castellum.

De activiteitencommissie:
Begin van het schooljaar zijn gelijk de voorbereidingen van het Sinterklaasfeest opgestart. Ditmaal samen
met het Spinnewiel. Dankzij het team en de hulp van de ouders was het weer een geslaagd feest.
Het Kerstfeest werd dit jaar op de oude wijze weer in de avond gevierd met een diner. De school was
mooi versiert en de kinderen van zowel het Nieuwe Ambacht ans het Spinnewiel hadden liedjes voor
elkaar ingestudeerd. Voor de ouders was het schoolplein uitgerust met vuurkorven, warme chocomel en
gluhwein.

In het nieuwe jaar hebben we geholpen met het lentefeest en het regelen van begeleiding en
boodschappen voor de koningsspelen. Dit laatste feest was weer een samenwerking tussen de
ouderraden van het Ambacht en het Spinnewiel.
De Jaarlunch kreeg dit jaar een andere opzet. Deze werd verandert in een uitgebreide borrel met
zelfgemaakte hapjes. Voor de kinderen was er een disco.
Tenslotte hebben we voor het drinken en de versnaperingen gezorgd op de afscheidsavond, na de
musical, voor de ouders en de leerlingen van groep 8.
En op verzoek van een van de 8e groep leerlingen heeft de OR een oud evenement weer nieuw leven
ingeroepen: de Nacht van 8 waarbij de 8e groepers hun laatste nacht van de basisschool (woensdag op
donderdag) gezamenlijk heeft doorgebracht in het Archeon. De volgende ochtend werden ze door groep
7 onthaalt met een lekker ontbijtje, alvorens ze de school uit werden geveegd. Dit was een groot succes
en dus hopen we dit evenement de komende jaren te kunnen blijven doen.

De ondersteuningscommissie:
Doordat de crea niet meer klasdoorbroken gedaan wordt en er geen waslijst meer nodig is, is de
ondersteuningscommissie dit jaar niet actief geweest.

We willen iedereen die zich dit jaar heeft ingezet voor een of meerdere activiteiten hier nogmaals
hartelijk voor bedanken.

Bijlage financieel jaarverslag

Kasverantwoording
Ouderraad obs het Nieuwe Ambacht
2017-2018
Sinterklaas
Kerst

Uitgaven
€ 257,58
€ 147,54

Lief en leed potje
Lentefeest
Klassengeld
20 van alphen
Koningsspelen
Afscheid groep 8
jaarfeest
schoolreisje
musical
Banklkosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

84,41
41,65
200,00
179,60
460,00
455,17
143,00
72,21
118,91

Restant vorig boekjaar
Ouderbijdrage

€ 2.160,07
Tekort

Inkomsten

€

35,54

€
€

152,53
975,00

€ 1.163,07
€

997,00

Bijlage Kascontrole

