OR
Er wordt gewerkt met een aantal
activiteitencommissies waarin één of
meerdere OR-leden plaats nemen.
De commissieleden bespreken de
activiteiten met de leerkrachten.

Het doel van de OR is om te helpen bij
het organiseren van
onderwijsondersteunende activiteiten.
De vrijwillige ouderbijdrage
die wij jaarlijks vragen
gebruiken wij onder
andere om de activiteiten
te bekostigen.

Financieel

Aan het einde van het schooljaar zijn
Irthe, Agnes en Bea afgetreden. Laura
zal de functie van secretaris overnemen
in het nieuwe schooljaar.

De musical /film was duurder
dan begroot. Het wordt volgend
jaar iets meer geld voor begroot.
Het legaat wordt aangevraagd,
dus de inkomsten daarvan
worden meegenomen voor
komend schooljaar.

John Timmers is afgetreden als penningmeester en
Marloes Bongenaar - Brouwer heeft hem opgevolgd.
Hilma Hamming is afgetreden binnen de kascommissie.
Wouter Bosma neemt haar functie over.
Sint Maarten
Iedereen maakt een
lampion op school. Er is
gezamenlijk geknutseld en
de kinderen zijn verwend
met wat lekkers. .

Sinterklaas kwam dit
jaar met twee pieten
onder in een politiebus
op school

Kerst: Door de lockdown is alles op
alles gezet door de projectgroep om
voor de kinderen toch een
kerstfeest te kunnen organiseren.

Stoetbomen
Schoolreizen: Er lag een stormbaan
van 27 meter op het schoolplein om
de kinderen een extra leuke dag te
bezorgen. Groep 8 heeft twee
fantastische dagen gehad op
camping Marenland.

Door Corona konden we afgelopen
jaar het oud papier niet fysiek
ophalen, maar zijn er bezorgdagen
georganiseerd.

MR

De begroting heeft anders uitgepakt dan
gepland door Corona. De uitgaven en inkomsten
van de schoolreizen zijn er niet geweest en ook
de grote reis heeft in aangepaste vorm
plaatsgevonden.

De inkomsten van het oud papier zijn sterk
gedaald. Dit schooljaar konden we het papier niet
fysiek ophalen en de papiercontainer staat er niet
meer. Dit maakt dat er minder papier is
binnengekomen en ook de papierprijs is laag.

Douwe Woldring heeft afgelopen
jaar afscheid genomen van de MR.
Er zijn verkiezingen uitgeschreven
en Wouter Bosma is gekozen om
Douwe op te volgen.

De GMR-agenda is een vast
onderdeel van de agenda van de
MR. Ralph van Erkel, ouder van
onze school, is voorzitter van de
GMR van heel L&E.

Met de Santa Run is dit jaar 2012 euro
opgehaald en vervolgens overgemaakt
naar de voedselbank.
De kascommissie heeft de
financiële overzichten van
2020/2021 gecontroleerd en
voor akkoord bevonden.

Het is van groot belang dat zowel
ouders als leerkrachten betrokken zijn
en blijven bij het doen en laten van de
school. De MR-vergaderingen zijn
openbaar en kunnen bijvoorbeeld door
ouders die dat willen bezocht worden.

Ouderbijdrage dit schooljaar:
Blijft 15 euro per leerling.

Formatieplaatje: We kunnen nogmaals
werken met vier groepen dit jaar én
een deel van de week een groep
splitsen.
Personeel: Juf Anna gaat met
welverdiend pensioen. Juf Marije komt
ons team versterken.

Elk jaar terugkerend zijn de vaststelling
van de schoolgids, het schooljaarplan,
het schoolplan, de begroting, de
meerjarenbegroting, de formatie, het
taakbeleid, het formatieplan, de
vakantieplanning en de planning van
margedagen.

Het nieuwe kindcentrum is
een terugkerend onderwerp
in de vergaderingen. Er zijn
diverse commissies bezig met
het realiseren van de
plannen.
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De MR en OR willen alle ouders die ons in het afgelopen schooljaar geholpen hebben, ondanks dat we met Corona en lockdowns te maken hebben gehad, heel
hartelijk bedanken. We bedanken het team ook voor de prettige samenwerking.

