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hieronder volgt een samenvatting van de activiteiten van de Ouderraad (hierna te noemen: OR) in
het afgelopen jaar:
1. Algemeen:
 De Ouderraad is tijdens de 0-1 en 2 aanwezig geweest met een informatiestand;
 Leden OR zijn het afgelopen jaar als toehoorders bij de vergaderingen van de MR aanwezig
geweest.
 De OR heeft evenals voorgaande jaren meermalen een beertje gebracht bij leerlingen die
langdurig ziek waren of een nacht in het ziekenhuis hebben doorgebracht.
2. Verkeerszaken:
 Taak van de Verkeersouder is onder meer om contact te onderhouden met VVN omtrent de
verkeersveiligheid rondom school. Ook dit jaar heeft dergelijk overleg plaatsgevonden; voor
het praktisch en theoretisch verkeersexamen dat school i.s.m. VVN afneemt in Groep 7, is dit
jaar iedereen geslaagd;
 Dit jaar heeft de verkeersouder samen met de werkgroep verkeer een verkeersdag
georganiseerd met leuke activiteiten in en rondom school, zoals een bezoekje aan de
brandweer, vrachtwagen van BAS, Politie te paard en een bezoekje aan een loonbedrijf.
Iedere groep had een activiteit die met verkeer te maken had.
 Het parkeren van auto's en fietsen rondom school heeft steeds opnieuw de aandacht.
Parkeren t.b.v. halen en brengen is altijd lastig en druk bij de Sporthal, waardoor soms
onveilige situaties ontstaan.
3. Activiteiten
 Sinterklaas:
Twee leden van de OR nemen deel aan de werkgroep 'Sint' van school. We hebben contact
met Sint zelf om dé dag, dat Sint op school komt, in goede banen te leiden. De
cadeautjes/surprisegeld en versnaperingen worden door de or bekostigd en deels verzorgd.
 Versiering:
De OR heeft bij de jaarlijkse thema’s Kerst, Carnaval ed. met de hulp van ouders de school
versierd. Voor sinterklaas zijn nieuwe versiering gemaakt en voor verschillende activiteiten
nieuwe versieringen aangeschaft.

















Kledinginzameling:
Bag2school. Twee maal per jaar wordt er oude kleding/schoenen ingezameld. Elk gezin
ontvangt via de gezinsoudste een blauwe plastic zak hiervoor. Opbrengst gaat naar de
Ouderraad t.b.v. financiering van schoolactiviteiten;
Schoolfotograaf:
Een maal per jaar, meestal in april, komt de schoolfotograaf. Zij maakt individuele foto's,
broertjes/zusjes foto's en klassenfoto's. Deze kunnen digitaal afgenomen worden, losse
foto’s of per pakket.
Kerst:
Het thema van de kerstviering was dit jaar 'samen'. Er is een ontbijt georganiseerd voor de
kinderen en daarna zijn er met name in de klassen zelf workshops gedaan. De OR heeft dit
begeleid en de knutselspullen aangeschaft. Na het kerstverhaal zijn er door de ouderraad
beschuit met muisjes rond gedeeld.
Carnaval:
De Heijcant doet elk jaar met een groepje leerlingen mee aan het Kinderliekusfist. Ook dit
jaar heeft de OR hier weer een ondersteunende rol gespeeld en zijn de deelnemers na afloop
getrakteerd op frietjes. Carnaval is dit jaar ook gevierd op school, OR heeft samen met de
werkgroep ondersteund bij het programma.
Koningsspelen:
Koningsspelen is dit jaar grootst opgezet. De OR heeft samen met de werkgroep en t talent
allerlei spel en sportactiviteiten georganiseerd in, rondom school en in de sporthal. De Or
heeft samen met de werkgroep ondersteund bij het verloop van de dag en gezorgd voor een
versnapering.
Oud Papier (OPA):
De OR haalt samen met Basisschool De Beemd om en om papier op in 1 vastgestelde wijk. De
financiële administratie van de opbrengsten en aankondigingen van papierrondes wordt
gedaan vanuit de gemeente. Het vinden van voldoende vrijwilligers blijft nog steeds een
probleem, nieuwe vrijwilligers zijn zeer welkom.
Clubkas:
Met de inzet van de Rabobank clubkas Campagne hebben we met 105 stemmen een mooi
resultaat behaald. Opbrengst gaat naar de Ouderraad t.b.v. financiering van
schoolactiviteiten;
Jubileumjaar:
Dit jaar bestond de Heijcant 25 jaar, dit is grootst gevierd met een feestweek. De OR heeft
samen met de werkgroep een heleboel activiteiten georganiseerd, zo zijn alle kinderen door
een zwaan kleef aan de week gestart, er is een goochelaar op bezoek geweest en de week is
afgesloten met een uitje naar de Efteling.
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