Jaarverslag 2017-2018 van de activiteiten van de oudervereniging van Basisschool Open Hof
In het schooljaar 2017/2018 zijn weer verschillende activiteiten georganiseerd.
Schoolreisje 28 september: Efteling! Het was een fanatische dag.
Kinderboekenweek 4 t/m 13 oktober: Het thema dit jaar was: Gruwelijk eng. De school zag er leuk
gedecoreerd uit, ook het boekenbelletje was weer een succes. De opening was op het
bovenbouwplein en de afsluiting was in het MFA met een voordracht van het team.
Sinterklaas: We hebben dit jaar geen gebruik gemaakt van het Sinterklaas journaal maar een eigen
verhaal gemaakt. Het thema was spelletjes. Dit jaar hadden de Sint en de Pieten het druk met
spelletjes spelen in de groepen en op het speelplaats. De Pieten hadden zelfs overnacht op
schoolplein in tentjes. De Sint kwam met de camper op school. Groep 1 t/m 4 hebben genoten van de
Sint in de huiskamer en in de schatkamer, daarna is de Sint nog bij de groepen 5 t/m 8 in de groep
geweest met een cadeautje per groep.
Activiteiten: pepernoten bakken, pietengym, zingen op de Wildacker (groep 4), bezoek kasteel van
Sinterklaas (groep 3), surprise maken en tentoonstellen (groep 5 t/m 8).
Het was een hele gezellige en geslaagde tijd en goed georganiseerd.
Gelden vur Helden:
Het opgehaalde bedrag was € 900,- (heitje voor karweitje aangevuld met bedrag vanuit de OV), het
was wel kort de tijd om geld op te halen/heitje voor karweitje uit te voeren.
De groepen 4, 5 en 6 mochten op vrijdag met de huifkar (groep 4 en 5) naar het Jan van Besouwhuis
voor de activiteiten die door Gelden vur Helden waren georganiseerd. Dit was o.a. voorlezen,
marshmallows opwarmen bij het kampvuur, dansen met dansstudio B, disco in Mainfraime en
bootcamp.
Samen met Den Bongerd zijn er houdbare producten verzameld door de kinderen thuis en zijn hier
voedselpakketten van samengesteld voor Stichting Leergeld.
Kerstmis 21 december:
De inloop was dit jaar om 16.45 uur en daarna werden de kinderen naar het MFA gebracht voor de
kerstmusical “De herberg is vol” die werd opgevoerd door het team (een aantal ouders van de OV
hebben toezicht gehouden tijdens de musical en de kinderen begeleid naar de musical). Na de musical
was het kerstdinerbuffet in de groepen. Vanaf 18.00 uur was er voor de ouders op het
bovenbouwplein erwtensoep, glühwein en chocolademelk, het was heel gezellig druk. Suggestie voor
volgend jaar om voor de ouders jus d’orange te schenken.
Carnaval 9 februari:
Het was een geslaagde carnavalsviering, waarbij alle kinderen mooi verkleed waren. Gestart met
hossen waarna de sleuteloverdracht was door juffrouw Bregje aan de Raad van Elf.
Helaas had Johnny Purple (Bart Melis) ons dit jaar niet in zijn agenda kunnen passen.

Open dag:
We kijken terug op een goed bezochte open dag. Het team is zeer tevreden.
In de voorbereiding was alles tijdig klaar gemaakt. Er was voldoende ouderhulp aanwezig vanuit de OR
en MR, dat was fijn. Tijdens de OV vergadering van 7 mei waren er inmiddels 26 aanmeldingen.
Pasen:
Dit jaar was er geen paasontbijt, dit werd door veel kinderen en ouders gemist misschien aankomend
jaar weer.
Verder was het een leuke en gezellige dag.
Koningsspelen 20 april:
Dit jaar konden we wederom geen gebruik maken van het terrein van Atilla en zijn we weer naar VOAB
gegaan. VOAB is een fijne locatie ook voor het brengen en halen van de kinderen.
De opening was met een warming-up was op het liedje van kinderen voor kinderen uitgevoerd door
groep 6.
Iedereen had een duidelijke taak met klaarzetten en opruimen. We hebben vanwege het warme weer
gegeten op de tribune in de schaduw, dit was zeer overzichtelijk en zeker een aanrader voor andere
jaren.
Eventueel met warm weer ook voor waterspelletjes zorgen, meneer Cees heeft de hele ochtend met
een grote pan water rondgelopen zodat de kinderen genoeg konden drinken.
Het was een fijne, gezellige maar zeker een hele warme ochtend.
Schoolfotograaf 28 mei:
De schoolfotograaf heeft alle kinderen die op school waren op de foto gezet. Er zijn portretfoto’s,
broertjes/zusjes foto’s en groepsfoto’s gemaakt. Tevens was er een mogelijkheid om na school op de
foto te gaan met broertjes/zusjes die (nog) niet op school zitten.
Avondvierdaagse 4 t/m 7 juni:
De start en finish was wederom bij de Wildacker. Het team zorgde voor de traktaties. Het vertrek bij
het inhalen op donderdag blijft chaotisch, dit jaar ging iedereen gewoon lopen er werd niets
omgeroepen door meneer vraagteken zoals andere jaren. Vanuit de avondvierdaagse waren er dit jaar
oude en nieuwe medailles uitgegeven en dit was niet fijn aangezien de OV a4daagse organisatie een
keuze moest maken wie krijgt een nieuwe en wie een oude medaille.
Onze school was goed vertegenwoordigd en het was een geslaagde zonnige week.
Ouderbedankmoment 22 juni:
Vanaf 11.00 uur is de talentenjacht begonnen. Alle groepen hebben opgetreden en groep 4 zelfs 3
maal. Het waren hele leuke optredens. Na de talentenjacht is vanuit de OV Linda voor haar bijdragen
van de afgelopen jaren als lid van de OV en juffrouw Frikje bedankt.
Vanaf 12.30 uur tot 13.30 uur was er voor iedereen een hapje en een drankje.
Kledinginzameling:
We hebben vanaf juli 2016 twee kledingcontainers samen met Den Bongerd en de Avonturiers. De
opbrengst wordt door drieën gedeeld.
Toernooien:
Minipup-toernooi, groep 1/2A, 1/2 B en groep 3
Handbaltoernooi, groep 5 t/m 8

Zaalvoetbaltoernooi kerst, groep 7 en 8
Paasvoetbaltoernooi, groep 5, 6, 7 en 8
Streetrace, totaal 7 kinderen vanuit de groep 5, 6 en 7
Hockeytoernooi, groep 3 t/m 8
Volleybaltoernooi, groep 4, 5 en 6
De oudervereniging heeft het afgelopen jaar 6 keer vergaderd, naast verschillende commissie
bijeenkomsten. Voor komend jaar is er een verandering in de samenstelling, Linda stopt.
We gaan er weer een gezellig jaar van maken voor alle leerlingen en door het team te ondersteunen.
Tot zover het jaarverslag van de oudervereniging.
Mascha van Pelt

