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1. Jaarvergadering
Op 26 oktober 2017 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Dit jaar is
gekozen om de officiële algemene ledenvergadering, 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 hebben Antwan Kuis, Jolanda Kluijtmans en
Daisy Habraken afscheid genomen van de ouderraad. Wij willen Antwan, Jolanda en
Daisy bedanken voor jullie inzet. Na een oproep hebben Paul van Vugt, Wendy van Vugt,
Marjon van Acht, Angela Habraken, Dianne Kapteijns, Janneke van den Berg en Babet
Frissen zich aangemeld en zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering officieel
geïnstalleerd.
Marga heeft haar officiële termijn vol gemaakt en wil graag nog één jaar deelnemen als
lid, hiervoor is ruimte en gezien het feit dat Melanie en Marjolein geen werkgroepen
hebben.
Aangezien minder dan de helft van de leden op de jaarvergadering aanwezig is, dient de
voorzitter, om hierin een rechtsgeldige beslissing te kunnen nemen, de vergadering voor
een tweede maal te openen. De voorzitter sluit en heropent de vergadering en
aangezien er geen bezwaren zijn, worden Paul, Angela, Dianne, Wendy, Janneke, Marjon
en Babet officieel geïnstalleerd.
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Samenstelling nieuwe ouderraad:
Voorzitter:

Elke van Liempd

Lid:

Marga van Acht

Secretaris:

Marjolein van Acht

Lid:

Ilse van den Berk

Lid:

Paul van Vugt

Lid:

Angela Habraken

Lid:

Dianne Kapteijns

Lid:

Wendy van Vugt

Lid:

Janneke van den Berg

Lid:

Marjon van Acht

Lid:

Babet Frissen

Penningmeester: Melanie van Gelderen

Marian van de Ven Namens Team BS Dommelrode
Er is op dit moment geen vacature; vind u het toch leuk om betrokken te zijn bij de
activiteiten van uw kind(eren) op school en deel uit te maken in de organisatie hiervan,
kunt u dit kenbaar maken via or@bsdommelrode.nl, we plaatsen u op de wachtlijst en u
wordt benadert wanneer extra hulp zeer welkom is of als een pek vrijkomt in de
ouderraad.
Vaststelling ouderbijdrage:
De ouderbijdrage is in de Algemene Ledenvergadering schooljaar 2016/2017 vastgesteld
op € 20,- per kind. Deze ouderbijdrage wordt zoveel mogelijk via automatische incasso's
geïnd. De ouderbijdrage 2017/2018 zal in november 2017 worden geïncasseerd.
Verdeling ouderbijdrage per kind:
Verjaardag/eindejaar cadeau leerkracht

€ 1,-

Sinterklaas

€ 5,-

Kerst

€ 2,-

Carnaval

€ 1,-

Pasen

€ 1,-

Koningsdag

€ 1,-

Schoolreis

€ 9,- gemiddeld per jaar*

Totaal

€ 20,-

*3 jaarlijkse cyclus: Dommelrodedag € 6,- / kleine schoolreis € 9,- / grote schoolreis € 12,-
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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 voor het laatste jaar naar de herinrichting van
de speelplaats. Net als voorgaande schooljaar wordt een oud papier actie per klas
gehouden om de kinderen een stimulans te geven. Elke maand staan ouders klaar om al
het papier in te zamelen. Dit schooljaar wordt het oud papier gecoördineerd door Kim
Hendriks en Nicole Vernig. De containers staan op de parkeerplaats bij sporthal de
Streepen. Verder is er twee keer per jaar een kleding inzameling. Door deze extra
inkomsten kunnen we de ouderbijdrage beperkt houden en toch leuke activiteiten
organiseren voor de kinderen.
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5. Activiteiten
De oudervereniging heeft in schooljaar 2017/2018 aan de volgende activiteiten een
bijdrage geleverd:


Schoolfotograaf
Op

maandag 2 oktober 2017 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. Evenals vorig jaar is gekozen om de
broertjes/zusjes foto op aanvraag op woensdag 4 oktober te plannen. Het weer
werkte mee zodat alle groepsfoto’s buiten zijn gemaakt. Deze planning wordt
georganiseerd door de ouderraad. Door de diversiteit in achtergronden, prijs en
bestelgemak toch weer dezelfde fotograaf vastgelegd voor 2017-2018.



Dag van de leraar 5 oktober
Normaal wordt op 5 oktober de leerkrachten in het zonnetje gezet, maar dit
schooljaar werd er gestaakt en waren de kinderen vrij. De leerkrachten zijn deze
dag in het zonnetje gezet tijdens het 50 jarig jubileum van Skoso in Mariendael.



Kinderboekenweek woensdag 5 oktober 2017
De kinderboeken week heeft dit jaar het thema
“Griezelen. Gruwelijk eng!”. Op 5 oktober werd de
Kinderboekenweek geopend door de
Kinderboekenweek-geest. Elke klas kreeg een
voorleesboek, aangeboden door de OR.
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Sinterklaasfeest
Groot feest eind november want Sinterklaas was weer in
Nederland. De school was dankzij diverse ouders leuk
versierd. Door het snoepgoed, cadeautjes en leuke
activiteiten was het feest compleet.
Groep 3 mocht allereerst een bezoek brengen aan het
Kasteel van Sinterklaas in Helmond waar ze werden
rondgeleid door wegwijspiet.
De kinderen van groep 1, 2 en 3 mochten op 22 november ‘s avonds in pyjama
naar school komen. In het donker, wat een pret! Dansen, spelletjes met
cadeautjes, zingen, taai taai-poppetjes happen, pieten polonaise en natuurlijk de
pyjama modeshow mocht niet ontbreken.
29 november was het dan zover, Sinterklaas
en zijn pieten brachten een bezoek aan de
Dommelrode school. Groep 1 - 5 hadden
allereerst een programma in de aula. Hier
kwamen 2 (grote) kinderen te laat en haalde
deze kinderen allerlei ondeugende dingen
uit. Gelukkig kwam Sinterklaas net op tijd
binnen en konden de ingestudeerde
dans/zangoptredens van start gaan. Daarna
heeft Sinterklaas de klassen bezocht.
De kinderen van groep 6 -8 hadden dit jaar weer hard gewerkt aan de surprises.
Erg mooie stukken zijn er gemaakt. Surprises groot en klein, ze mochten er
allemaal zijn!

6

Jaarverslag oudervereniging 2017 / 2018



Kerst
Op vrijdag 22 december stond de dag in het teken
van de jaarlijkse kerstviering. Na een sfeervolle
herdertjestocht vorig jaar, werd de viering dit jaar
op school gehouden. Met dank aan al het lekkers
dat de kinderen zelf van thuis meebrachten, werd
de dag smakelijk geopend. Wat een gezelligheid,
samen ontbijten in de klas! En wat leuk dat de
meeste kinderen van groep 1 ook aanwezig waren!
Na het ontbijt konden de kinderen van de
onderbouw in groepen deelnemen aan diverse
workshops: kerstkaarten knutselen, een traktatie
versieren, spelletjes in de gymzaal: alles in het
teken van de kerst!
De bovenbouw had eerder al zelf een keuze
gemaakt in de workshops: ook zij konden
knutselen of versieren, maar het maken van een lip
dub ook favoriet. Het resultaat hiervan was te zien
tijdens de inloopavond op 22 januari. Na een heel
gezellige ochtend, konden de kinderen van de onderbouw om 12 uur heerlijk
genieten van de kerstvakantie. De bovenbouw had na een lunchpauze waarbij de
restanten van het kerstontbijt nog op werden gegeten, een programma in de
klas.



Inloopavond
Op 22 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.

7

Jaarverslag oudervereniging 2017 / 2018

•

Carnaval 2017
Carnaval begon dit jaar vroeg bij de Dommelrode school. Een week voor de
carnaval kregen groep 1 t/m 6 een muziekworkshop van Stichting Papgat
door Igo van Roosmalen. Kinderen mochten proberen om op
muziekinstrumenten te spelen en lekker mee trommelen. Natuurlijk mocht het lied
“Willem Papbuik” niet ontbreken en werd de polonaise alvast geoefend. Dit om alvast
helemaal in de stemming te komen!
Op vrijdag 9 februari kwamen alle kinderen verkleed naar school om gezamenlijk
carnaval te vieren. De kinderen van groep 1 en 2 hadden op school een eigen
programma en hielden een modeshow in de aula en kregen een dansworkshop van
Dansvereniging Sunrise door Whitley Vogels in de gymzaal. Groepen 3 t/m 8 hadden
een Wilde westen-spelprogramma in de sporthal, eerst begon de onderbouw en later in
de ochtend de bovenbouw. In de sporthal was een overlapping van een half uur zodat
iedereen van groep 3 t/m 8 tegelijk aanwezig was. In deze tijd werden de vier leerlingen
die dit jaar in de jeugdraad zaten extra in het zonnetje gezet. Samen met hen sprongen
we ‘van links naar rechts’ en maakten we met z’n allen een lange polonaise. Terug op
school kregen groepen 3 en 4 een dansworkshop.
De oudervereniging heeft in alle klassen en De Verbinding ranja met iets lekkers
gebracht. Later in de ochtend bleek dat de Dommelrodeschool wederom de eerste prijs
had behaald voor de mooist versierde school van Papgat en had de Commissie Kleurrijk
Papgat van Stichting Papgat een zakje chips bij voor elke leerling!
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Pasen
Wat ziet het er weer gezellig uit op school, is het u opgevallen? Met dank
aan alle hulpouders en de werkgroep is de school helemaal in de paas- en
voorjaarssfeer gebracht.
Dinsdag 27 maart zijn kinderen van groep 1 t/m 3 en De Verbinding
samen met de coole paashaas en aai-cat (Nee, geen I-pad) op pad
gegaan om eieren te zoeken in de Kasteeltuin. Wat was het gezellig en
wat hebben de kinderen hun best gedaan om de paashaas te helpen.
Daarna bracht de paashaas alle klassen nog een bezoekje en werd
iedereen verwend met een lekkere traktatie, aangeboden door de OR.



Koningsspelen vrijdag 20 april 2018
De Kasteellaan, de speelplaats en
het grasveld van Basisschool
Dommelrode zag vanmorgen oranje
van sportieve leerlingen. Met een
obstacle run haalden de kinderen
maar liefst ruim € 3.500 op voor een
nieuw speeltoestel voor op de
speelplaats van de basisschool.
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De ochtend begon met een warming-up,
waarna twee enthousiaste dames de
kinderen vertelden over gezondheid,
bewegen en voeding. Na het koningsontbijt was het tijd voor de kinderen om
zich in het zweet te werken. Met deze
temperatuur was natuurlijk aan de
nodige verkoeling gedacht.



Schoolreis, Dommelrodedag op donderdag 24 mei 2018
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 Dommelrodedag aan de beurt.

Dit schooljaar wordt Dommelrodedag gehouden in
de feestweek van het 50 jaar jubileum.
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terug in de tijd

Tadaa!

Dommelrode 50 jaar, wat een feest!
In de 50 dagen voor 23 mei zijn de kinderen met behulp van een
aftelkalender langzaamaan opgewarmd voor het jubileumfeestje dat
woensdag begon. Alle leerlingen verzamelden zich op het schoolplein en
werden per klas door het schoolgebouw en over de gerenoveerde
speelplaats geleid. Zij zagen hoe kinderen 50 jaar geleden rekenles
kregen en welke
spelletjes er in de loop
der jaren op het
schoolplein zijn gespeeld.
Aan het einde van de
tour kwamen de kinderen
uit bij het spiksplinternieuwe speeltoestel! Niks 50 jaar oud, maar het laatste onderdeel van de
nieuwe speelplaats. Na de opening door Tim, Bob en Emiel brachten de
kinderen het Dommelrode- lied ten gehore dat door de kinderen en de
muziekjuffrouw voor het jubileum is geschreven.
Bij een feestje hoort natuurlijk ook een heerlijke traktatie.
Deze was er voor alle kinderen en de leraren na het maken
van een gezamenlijke foto en daarmee was dag 1 zeer
geslaagd en werden er voorbereidingen getroffen voor nog
2 dagen feest!
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Circus
Op donderdag waanden de kinderen zich in een heus circus, Tadaa! De
hele ochtend konden de kinderen oefenen met ballopen, schoteltjes
draaien, trapeze, stuntfietsjes, etc.. Daar krijg je het warm van! Ook nu
konden de kinderen, leraren en hulpouders rekenen op een smakelijke
traktatie om een beetje af te koelen. Na het omkleden en schminken tot
echte circusartiesten werden de in grote getalen aanwezige papa’s,
mama’s, opa’s, oma’s, ooms en tantes, broertjes en zusjes en kinderen
van de Verbinding getrakteerd op een wervelende show met alleen maar
stralende gezichten! Wat een enthousiasme en wat ging het super!
Op vrijdag gingen groep 2 t/m 8 nog een laatste maal terug in de tijd
met Oudhollandse spelen. Na een gezamenlijke lunch op school werd het
jubileumfeest afgesloten. De OR kijkt met veel tevredenheid terug op
deze feestelijke dagen.
Zonder hulp van alle (hulp)ouders/verzorgers/ opa’s en oma’s was dit
nooit gelukt! Tevens bedanken wij Bakkerij Bekkers en IJssalon Puur 48
voor de heerlijke traktaties!

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.
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Versieren:

De ouderraad verzorgt de coördinatie van het versieren van de school bij de
activiteiten Kinderboekenweek, sinterklaas, kerst, carnaval en Pasen.


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. Dit schooljaar is dit project afgerond en de werkgroep opgeheven.

6. En verder………
 Is in de gangen twee x een whiteboard ingericht van de OR
 Hebben we een tweede rolcontainer ontvangen voor het
oud papier van school
 Prachtig speeltoestel aangeschaft en cadeau gegeven
tijdens 50 jaar jubileum
 3 prachtige schaduwdoeken geregeld voor bij het podium
 is er de informatieavond voor de nieuwe ouders waar de
voorzitter een praatje doet.
 schrijven we maandelijks een stukje in de nieuwsbrief op de website
 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.
 Nieuwe versieringen met hulp van kinderen. Tijdens de crea ronden bij juf. Joyce
hebben de kinderen van groepen 5 t/m 8 nieuwe doeken gemaakt om de school
te versieren tijdens de thema’s Sint, Kerst en carnaval.

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. In het bedrag van de ouderbijdrage is € 1,- opgenomen
voor een verjaardagscadeau en een afscheidscadeau (aan het einde van het
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schooljaar). De groepsouders krijgen hiervoor van de OR een vast bedrag per klas
afhankelijk van het aantal leerlingen in de groep en kunnen dit naar eigen inzicht
verdelen.

8. Financieel Jaarverslag 2017-2018
Zie bijlage

9. Kascontrole 2017-2018
De kascontrolecommissie heeft de financiën goedgekeurd op .. oktober 2018. Met
dank aan ………………………………. en………………………….

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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