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1. Jaarvergadering
Op 31 oktober 2016 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Dit jaar is
gekozen om de officiële algemene ledenvergadering, maar wegens gebrek aan
belangstelling, te integreren in de gewone ouderraadsvergadering, waarbij iedereen van
harte welkom is. Voor de geïnteresseerden kunnen de stukken gedownload/aangevraagd
worden, dit is kenbaar gemaakt in de nieuwsbrief.
In deze vergadering legt de ouderraad verantwoording af aan de leden,
ouder(s)/verzorger(s) van onze school, over de activiteiten en de financiën van het
afgelopen schooljaar.

 Bezetting ouderraad
Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft Nicole Bueters afscheid genomen van de
ouderraad. Wij willen Nicole bedanken voor haar inzet. Ilse van den Berk heeft zich
eerder in het jaar aangemeld en is tijdens de Algemene Ledenvergadering officieel
geïnstalleerd. Antwan heeft zijn officiële termijn van 2 x 4 jaar vol gemaakt en wil graag
nog één jaar deelnemen als lid, hiervoor is ruimte en gezien het feit dat afgelopen
maand zich niemand heeft aangemeld. Het voorzitterschap heeft Antwan overgedragen
aan Elke van Liempd.

Samenstelling nieuwe ouderraad:
Voorzitter:
Elke van Liempd
Secretaris:
Marjolein van Acht
Penningmeester: Melanie van Gelderen
Lid:
Antwan Kuis
Lid:
Marga van Acht
Lid:
Jolanda Kluijtmans
Lid:
Daisy Habraken
Lid:
Ilse van den Berk
Lid:
Alice van Vreede t/m medio maart 2017
Lid:
Vacature
Marian van de Ven Namens Team BS Dommelrode
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Er is nog een vacature; vind u het leuk om direct betrokken te zijn bij de activiteiten van
uw kind(eren) op school en deel uit te maken in de organisatie hiervan, wij horen het
graag via or@bsdommelrode.nl
Vaststelling ouderbijdrage:
De ouderbijdrage is al vele jaren -door reserves- gelijk gebleven en de kosten per
activiteit worden hoger, daarom is in de Algemene Ledenvergadering het bedrag van de
ouderbijdrage voor schooljaar 2016/2017 vastgesteld op € 20,- per kind. Deze
ouderbijdrage wordt zoveel mogelijk via automatische incasso's geïnd. De ouderbijdrage
2016/2017 zal in januari 2017 worden geïncasseerd.
Verdeling ouderbijdrage per kind:
Verjaardag/eindejaar cadeau leerkracht
Sinterklaas
Kerst
Carnaval
Pasen
Koningsdag
Schoolreis
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€

1,5,2,1,1,1,9,- gemiddeld per jaar*
20,-

*3 jaarlijkse cyclus: Dommelrodedag € 6,- / kleine schoolreis € 9,- / grote schoolreis € 12,-

2. Hulp van ouders
Ouderhulp is op school niet meer weg te denken. Ouders helpen bijvoorbeeld bij de
inzameling van oud papier of bij de diverse andere activiteiten. Verder zijn groepsouders
actief die de leerkracht ondersteunen bij eigen groepsactiviteiten. Kortom door de
enorme inzet van diverse ouders kan de school optimaal functioneren.

4. Oud papier en kleding inzameling
De opbrengsten van het oud papier gaat naar de herinrichting van de speelplaats. Dit
schooljaar is een oud papier actie per klas bedacht om de kinderen een stimulans te
geven. Elke maand staan enkele ouders klaar om al het papier in te zamelen, dit wordt
voor het laatste jaar gecoördineerd door Liesbeth Smits. De containers staan op de
parkeerplaats bij sporthal de Streepen. Verder is er twee keer per jaar een kleding
inzameling. Dit schooljaar zijn de opbrengsten van Textiel gebruikt vóór Textiel. Met de
opbrengsten van dit schooljaar heeft de ouderraad gezorgd voor nieuwe T-shirts voor
alle groepen. Dit was niet meteen financieel haalbaar, dus de opbrengsten zijn ook voor
de shirts.
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5. Activiteiten
De oudervereniging heeft in schooljaar 2016/2017 aan de volgende activiteiten een
bijdrage geleverd:


Schoolfotograaf
Op maandag 12 september is de schoolfotograaf op school geweest om de
mooiste foto’s te maken van onze kinderen. Deze dag moet strak gepland worden
zodat alle kinderen op de foto kunnen. Voor het eerst is gekozen om de
broertjes/zusjes foto op aanvraag op woensdag 12 oktober te plannen. Het weer
werkte mee zodat alle groepsfoto’s buiten zijn gemaakt. Deze planning wordt
georganiseerd door de ouderraad. Wederom is gekeken naar andere fotografen.
Door de diversiteit in achtergronden, prijs en bestelgemak toch dezelfde fotograaf
vastgelegd voor 2017-2018.



Dag van de leraar 5 oktober
Op 5 oktober zijn de leerkrachten namens u in het zonnetje gezet. Deze morgen
stond in de koffiekamer een overheerlijke appeltaart te wachten met een leuke
kaart. Namens alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen willen we alle leerkrachten
eens extra bedanken.



Kinderboekenweek 5oktober
De kinderboeken week had dit jaar het thema “Voor altijd jong”. Op 5 oktober
werd de Kinderboekenweek geopend door de Kinderboekenweek-geest. Elke klas
kreeg een voorleesboek, aangeboden door de OR.
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Sinterklaas Ook dit jaar is op school weer uitbundig Sinterklaasfeest gevierd.
ijverig werd dagelijks het sinterklaasjournaal gevolgd. Voor groepen 1 t/m 3 was
op woensdag 23 november pyjama zingen, verzorgt door 2 supercoole pieten,
weer EEN groot feest. De verrassing was groot bij de kinderen toen er de
volgende ochtend volop gestrooid was in alle klassen. Groep 3 heeft op vrijdag 2
december een bezoekje gebracht aan het kasteel van Sinterklaas in Helmond.
Dank aan de ouders die hebben gezorgd voor het vervoer. Op woensdag 30
november bracht Sinterklaas een bezoek aan onze school. De ontvangst van de
Sint was dit jaar wederom in de aula. Eerst werd de Sint verwelkomt door groep
1/2a, 1/2b en groep 3 , daarna door groep 4 en 5. De groepen 5 t/m 8 hadden
surprise in eigen klas. De klassen werden allemaal bezocht door de Sint met zijn
pieten. Iedereen werd verblijdt met een cadeautje en natuurlijk veel pepernoten.
Een geslaagde ochtend.



Kerst Een modern eigentijds kerstverhaal.
Tijdens de herdertjestocht op 22 december hebben kinderen van groep 8 op
verschillende locaties in de wijk Vogelenzang het kerstverhaal in een modern
jasje opgevoerd voor alle kinderen van school. Uitgebeeld werd onder andere;
dat de Drie engelen rappend Maria het nieuws
kwamen vertellen dat ze een kindje kreeg.
Maria en Jozef op weg tijdens de avondspits
naar een hotel -helaas geen kamer met een
bubbelbad-. Nadat ze bij ‘t Zusje hadden
gedineerd. Bij de stal aangekomen snel nog
babydump gebeld voor de laatste babyspullen.
Enzo verder. Erg origineel!
Een prachtig spektakel voor de kinderen die
met eigengemaakte lampionnen door de wijk
liepen. Ook het kerstverhaal dat Manon van den Broek vertelde bij het
Mariakapelletje maakte veel indruk.
Daarna was het ook op het schoolplein een groot feest, het zag er prachtig uit
met de sfeervolle verlichting, de vuurkorven, de hapjes en de drankjes. Je kon
zelfs met de kerstman op de foto! De ouderraad verkocht chocomel, glühwein,
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oliebollen, zelfgebakken cake en broodjes knakworst. De
opbrengsten hiervan gaan naar de herinrichting van de
speelplaats. Er werd een mooi optreden verzorgd door groep
4 en 5 en het team van Dommelrode liet ook verschillende
kerstliederen horen.
De werkgroep is dankbaar voor alle mensen die hier hun
steentje aan bij gedragen hebben zoals Alexander Bekkers
voor de heerlijke oliebollen, Manon van de Broek voor haar
bijdrage, de ouder(s)/verzorger(s) waarbij het kerstverhaal
werd opgevoerd. Het zag er overal prachtig uit.
Muziekleerkracht Elke voor het begeleiden van de muziek.
Conciërge Toon Oerlemans; voor zijn positieve bijdrage en
hulp. Kinderen, ouder(s)/ verzorger(s) en team konden met
een tevreden en fijn gevoel de kerstvakantie in! Een super
geslaagde avond.


•

Inloopavond
Op 23 januari is de jaarlijkse inloopavond gehouden: ouder(s)/verzorger(s),
opa’s, oma’s, broertjes en zusjes konden een kijkje nemen op school en de
schriften en boeken van de leerlingen inzien. De ouderraad heeft de bezoekers
van koffie, thee en ander lekkers voorzien in de aula en tevens de ouderraad
gepromoot o.a. door een PowerPoint presentatie.

Carnaval 2017, “Dommelrode is vur de carnaval in de wieg gelegd!!!”
Op vrijdag 24 februari zijn alle kinderen leuk verkleed naar school gegaan. De
kinderen van groep 1 t/m 4 hebben met een eigen carnavalsprogramma in
de aula gevierd. Kinderen van groep 5 t/m 8 zijn in de klas gebleven met
hun eigen programma. De ouderraad heeft in alle klassen en bij de
Verbinding ranja en iets lekkers gebracht.
Ook dit jaar zijn veel kinderen druk bezig geweest met het maken van
allerlei leuke loopgroepen en karren voor de carnavalsoptocht, onder het toeziend
oog van prins carnaval en zijn gevolg. Van alles is uit de kast gehaald om er een
fantastische optocht van te maken. Na de optocht kregen alle kinderen een
attentie van de ouderraad. De kinderen van de bovenbouw hadden na de lunch
optredens in de aula. Het allerleukste is toch dat we samen een gezellige
carnaval hebben gehad.


Pasen 5 en 6 april
Wat ziet het er weer gezellig uit op school, is het u opgevallen? Met dank
aan de werkgroep is de school helemaal in de paas en voorjaarssfeer
gebracht.
Woensdag 5 april en donderdag 6 april bracht de paashaas ons weer een
bezoek. Wat was het gezellig met de Coole paashaas en de stresskip en
wat hebben de kinderen van groep 1, 2 en 3 en De Verbinding hun best
gedaan om de paashaas te helpen met de eieren te zoeken in de
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kasteeltuin. Daarna bracht de paashaas alle klassen nog een bezoekje en werd
iedereen verwend met een lekkere traktatie, aangeboden door de OR.



Koningsspelen 2017
Koningsspelen. De dag werd geopend door Koningin
Maxima (Judith van Damme) met haar beveiligers
en Sunrise onder leiding van Whitley Vogels en
Fleur Marinus. Samen met de kinderen hebben ze
het lied Okido gedanst.
In de ochtend hebben de kinderen van de
onderbouw genoten van een heerlijk Koningsontbijt
om daarna te gaan sporten in de sporthal. Ze
hebben zich prima kunnen vermaken met
oudhollandse spelletjes. Ook de kinderen van de
bovenbouw hadden tal van sportactiviteiten zowel in de sporthal als op het veld.
Daarna hebben zij kunnen genieten van een heerlijke Koningslunch.
Na de activiteiten kon iedereen beginnen aan de vakantie en gingen zij met een
welverdiend certificaat naar huis. Met dank aan Antwan Kuis voor het afdrukken
hiervan.
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Schoolreis dinsdag 30 mei, woensdag 31 mei en donderdag 1 juni 2017
Wellicht voor de nieuwe ouders nog niet bekend maar voor de schoolreis
is er een 3-jaarlijkse cyclus. (grote schoolreis (met bus)/kleine
schoolreis (met eigen vervoer)/themadag met als naam
Dommelrodedag). Op deze manier kan de schoolreis bijdrage voor
ouders relatief laag blijven. Dit jaar was de kleine schoolreis aan de
beurt.

Schoolreis, het zijn zeer geslaagde dagen geweest:
Dinsdag 30 mei zijn de groepen 3-4 en 5
naar Dippie Doe in Best geweest.
De kinderen hebben daar kunnen klimmen,
klauteren, glijden in het klim-paradijs. Er
waren allerlei kermis attracties en een
bootschommel. Een kleine vrije val maken of
film kijken in de bios. Buiten lekker skelteren
in de verkeerstuin en hoog in de piratentoren
kijken. Voor de groteren was de spectaculaire
achtbaan zeer in trek. Ook in de zweefmolen
waren ze regelmatig te vinden
Woensdag 31 mei zijn de groepen 1 en 2 naar
Monkey Town in Veghel geweest.
De kinderen hebben daar ook kunnen klimmen
klauteren en glijden.
Met de grote lego blokken hebben ze hele
muren gebouwd.

Donderdag 1 juni zijn de groepen 6-7 en
8 naar BillyBird Park Hemelrijk geweest.
De kinderen zijn daar in de familie
achtbaan geweest, de splash was zeer in
trek, in het touwenparcours waren ze
regelmatig te vinden en ook kunnen
klimmen in de klimberg. Maar ook in de
binnenspeeltuin, verkeersspeeltuin en
lekker luieren op de ligweide.
Het waren allemaal zeer geslaagde dagen. Tussen de middag hadden de kinderen bijna
geen tijd voor een boterham en drinken. Ze wilden de tijd die ze hadden benutten voor
al het vertier. Van de ouderraad kregen ze allemaal een zakje chips als traktatie. Maar
ook aan een leuke dag komt helaas een einde.
Alle ouders hartelijk dank voor het rijden want zonder jullie hulp was het ons nooit
gelukt om alle kinderen zo’n leuke dag te geven. Super bedankt allemaal…
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Werkgroepen
De leden van de ouderraad hebben tevens zitting in diverse werkgroepen.
 Werkgroep veiligheid:
Deze werkgroep houdt de veiligheid in en rondom de school in de gaten o.a. wat
betreft het parkeren. Jaarlijks wordt een veiligheidsrondgang gemaakt door de
school waarbij kritisch bekeken wordt op welke punten de school veiliger voor de
leerlingen gemaakt kan worden. Tevens worden er ontruimingsoefeningen gehouden,
al dan niet aangekondigd.
 Versieren:
De ouderraad verzorgt de coördinatie van het versieren van de school bij de
activiteiten kinderboekenweek, sinterklaas, kerst en carnaval.
 Werkgroep speelplaats
Enkele OR leden hebben zich aangemeld bij de werkgroep speelplaats. Een zeer
intensieve klus. Na veel voorbereidingen is in oktober 2014 het plan gepresenteerd
en op 21 maart 2015 zijn de eerste werkzaamheden gestart. We hebben hulp
gekregen van vele vrijwilligers en bedrijven. Voor details, vorderingen en acties, zie
bijlage.

6. En verder………
 Heeft Antwan een extra rolcontainer kunnen regelen voor het oud papier
 is er de informatieavond voor de nieuwe ouders waar de voorzitter een
praatje doet.
 schrijven we maandelijks een stukje in de nieuwsbrief.
 hebben we de teamleden die getrouwd zijn of een kindje hebben gekregen of ziek
waren of een jubileum te vieren hadden een passend cadeau gegeven.
 hebben we dit schooljaar afscheid moeten nemen van een vader en een moeder
van onze leerlingen. Hiervoor is samen met het team een bloemstuk en
advertentie verzorgd.

7. Groepsouders
Deze ouders regelen zelf de activiteiten waarvoor ze door de leerkracht benaderd
worden. Als er onduidelijkheden bestaan voor de groepsouders kunnen zij
terugvallen op de ouderraad. Via een automatische incasso wordt €1,- per kind geïnd
door de OR. Van dit geld wordt voor elke leerkracht een verjaardagscadeau en een
afscheidscadeau (aan het einde van het schooljaar) betaald. De groepsouders krijgen
hiervoor een vast bedrag per leerkracht van de OR.
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8. Financieel Jaarverslag 2016-2017
Zie bijlage

9. Kascontrole 2016-2017
De kascontrolecommissie heeft de financiën goedgekeurd op
Met dank aan Wendy van Schijndel en Wilma van Leeuwen.

2017.

De ouderraad wil alle ouders – leden van de
oudervereniging

–

die

op

enigerlei

wijze

hun

medewerking hebben verleend hartelijk bedanken
voor hun inzet in het afgelopen schooljaar. Zonder
jullie hulp kunnen wij als bestuur van de vereniging
niet datgene doen wat voor al onze kinderen van
belang is.
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