Oudervereniging

Jaarverslag schooljaar 2019-2020

Bij aanvang van het schooljaar 2019-2020 bestond de oudervereniging uit de volgende leden:
Anita Hengst – voorzitter
Bas Suijkerbuijck – penningmeester
Gjilke Mulder – secretaris
Alicja van Haskera
Nynke Bouwhuis
Corine Kuindersma

Aleida Stoker
Tineke Nijholt
Anky Andela
Mirjam Mandemaker
Hieke Stoker

Namens het team nam directeur Betsie van der Vegt deel aan de vergaderingen.
In het schooljaar 2019-2020 is er in totaal 6 keer vergaderd.
Voor de activiteiten waarbij ondersteuning van de oudervereniging wordt gevraagd, worden
commissies samengesteld, die namens de oudervereniging te werk gaan.
Deze commissies kunnen voor praktische uitvoering een beroep doen op de ouders van de
leerlingen.
In het schooljaar 2019-2020 is er onder andere ondersteuning geboden bij de organisatie,
begeleiding en/of uitvoering van:
- Sinterklaasfeest
- Bag2school
- Kerstmis
- Carnaval
- Palmpasen
- De vastenactie, Koningsdag en schoolreisjes waren wel gepland en geregeld, maar zijn door Corona
in het water gevallen.
- Tijdens de laatste schooldag is er nog een lekkere lunch verzorgd
Overzicht vergaderingen
Bij iedere vergadering werd als agendapunten opgevoerd:
Mededelingen team/medezeggenschapsraad en de punten van de activiteitenkalender.
Onder dit punt worden voor de oudervereniging van belang zijnde mededelingen gedaan vanuit deze
geledingen.

Vanuit de vergadering van 11 september 2019
• Een nieuw schooljaar, nieuwe mensen. Er is afscheid genomen van 3 mensen, waaronder de
penningmeester. Alles is netjes overgedragen aan nieuwe penningmeester Bas Suijkerbuijk.
• Er is een erg lage opbrengst bij de oud papier inzameling. De opbrengst per kilo loopt terug
en ook de hoeveelheid papier die wordt gebracht loopt terug. De gemeente biedt een
compensatieregeling aan, school krijgt wanneer ze stoppen met papier inzamelen eenmalig
een groot bedrag. Dit is vergelijkbaar met nog 10 jaar papier inzamelen zoals de opbrengst
nu is. Het kóst bijna geld om een container te laten komen. Er is niemand van de
oudervereniging tegen stoppen met oud papier verzamelen. Dit schooljaar staan er al
containers ingepland, dus er wordt besloten dit schooljaar nog te verzamelen en dan te
stoppen in overleg met de gemeente.

•

Het financiële verslag ziet er heel goed uit. Er is een kleine winst onder de streep. Dat is
eigenlijk niet de bedoeling. Eigenlijk zou de uitkomst “0” moeten zijn. Daarom is er nu
begroot in de min, zodat het geld van de kinderen komend jaar kan worden “terug gegeven”.

De vrijwillige ouderbijdrage van school is nog steeds niet hoog, dus het totale budget
blijft altijd beperkt. Met alle commissies moet er worden gelet op lage kosten.
Schoolreisjes in vroegboekkorting bijvoorbeeld.
•

•
•

•

•
•

Er is een nieuw lokaal gebouwd in de zomervakantie. School is goed gestart, met 12
groepen. 2 nieuwe leerkrachten en 2 nieuwe onderwijsassistenten. De ene
onderwijsassistent werkt 2 ochtenden en de andere 4 ochtenden. Zij zijn aangesteld i.v.m.
middelen voor werkdrukverlaging. Het team mocht kiezen welke middelen en ze kozen voor
onderwijsassistenten. Reitse is ook nog 2 dagen ambulant. Marja heeft de uren niet meer
voor OV en is daarom ook niet meer het aanspreekpunt voor de OV. Betsie is weer gewoon
aanspreekpunt algemeen en per commissie graag de leraren in deze commissie aanspreken.
Er is ook nadruk gelegd op draaiboeken maken, om de werkzaamheden makkelijker te
maken.
Marja is nog wel ambulant. Zij gaat zich bezighouden met het uitwerken en opbouwen van
“Ontdekkingsreis”. De methode op onze school voor kinderen die iets meer aan kunnen.
Reitse heeft uren gekregen om de ICT op orde te maken en er structuur in te krijgen.
Het team heeft scholing gehad in “Social schools”, een nieuwe soort app, waarin veel
informatie naar ouders kan worden verstrekt. Ook mede om de ouderbetrokkenheid te
vergroten. Mooi meegenomen is dat in die app bijvoorbeeld ook de kwartiergesprekken
kunnen worden ingetekend. School zal over gaan van “Klasbord” naar “Social Schools”.
Vastenaktie: dit jaar zal er een Mattheus Passion door kinderen worden opgevoerd, ook in
samenwerking met het Toanhûs. In St. Nyk wordt een Mattheus Passion door volwassenen
opgevoerd onder begeleiding van Jan Vermaning. Door enige samenwerking kan school dan
ook gebruik maken van professionele muzikanten.
Commissies zullen per commissie moeten evalueren en dit terug koppelen in de
eerstvolgende vergadering.
Bag2school zal weer georganiseerd worden in oktober na de herfstvakantie en na de
meivakantie.

•
•

Voor de Arbo zal er een ontruimingsoefening worden gedaan in de school om te kijken of
alles in school voldoet aan de eisen.
Ieder jaar wordt er een geledingenfeest georganiseerd, om de commissieleden van MR en
OV en leraren eens bij elkaar te brengen in een andere sfeer en om afscheid te nemen van
afgetreden leden. Afgelopen schooljaar is dat niet gebeurd, daarom zal het feest komend
schooljaar in het eerst deel van het jaar worden georganiseerd.

Vanuit de vergadering van 07 november 2019
• Het oud papier is opgezegd bij de gemeente. Er is besloten dat er na dit schooljaar geen oud
papiercontainer meer bij school zal staan om papier te verzamelen. Daarom krijgt de OV van
de gemeente een subsidie van €3900 euro. Er zal uiteindelijk een andere inkomstenbron
moeten worden gevonden, maar dit kan worden gebruikt als compensatie voor de komende
10 jaar.
• Bag2school is goed gelukt. De opbrengst, €216,60, was iets minder dan de laatst keren.
Misschien was de tijd dat de ouders kleren konden inleveren iets te kort zo na de vakantie.
Misschien dat de volgende keer, later dit schooljaar meer oplevert.
• De jaarverslagen staan ter inzage op de site.
• Aandachtspuntje is dat de stichting Leergeld misschien iets meer aan de ouders mag worden
getipt. Als mensen het schoolreisje niet kunnen betalen kunnen ze een beroep op deze
stichting doen. Nieuwe ouders zullen er in de toekomst sneller op worden geattendeerd.
• De Mattheus Passion zal voor volwassenen worden georganiseerd in St. Nyk. Onder leiding
van Jan Vermaning zal dit worden georganiseerd, in samenwerking met het Noord
Nederlands kamerorkest. Met ditzelfde orkest zou er ook een kinderversie kunnen worden
georganiseerd. Dit is natuurlijk een unieke primeur. Een prachtig cultuurproject. Op 8 april
wil school dit organiseren, voor de kinderen van groep 5 t/m 8. Zij zullen van tevoren ook les
krijgen op school. Ze leren dan over muziek, maar ook over normen en waarden, dingen als
oordelen en veroordelen. Het zal 55 minuten duren. Een duur geschikt voor kinderen. De
kerk moet dan wel vol. Het project gaat veel geld kosten. School heeft de oudervereniging
gevraagd om garant te staan voor een deel van de kosten, voor het geval er niet genoeg
subsidie kan worden verkregen. Het prins Bernhard cultuurfonds is aangeschreven, de Lionsclub en zo nog meer.
Wanneer niet alle kaarten aan ouders en pakes en beppes e.d. worden verkocht kunnen er
eventueel nog kaarten worden verkocht via het Toanhûs.
• Het “groene” plein: nog een enorm project.
Er zijn inmiddels tekeningen met een ontwerp voor een prachtig groen plein. Dit plan kost
ontzettend veel geld. Er zijn ook hier veel fondsen aangeschreven en er zal op allerlei
manieren geld moeten worden opgebracht. Daarnaast kunnen ouders met expertise zich
aanmelden om te komen helpen. Dit kan in de vorm van fondsenwerving of plannen maken
of met de uitvoering, materiaal. Alles is welkom. De kosten moeten zoveel mogelijk worden
gedrukt. Het plan is ook om via “Terra start” te werken. Dit zijn jongeren die een opleiding
doen als hovenier. Als deze mensen veel werk blijken te kunnen verzetten kunnen de kosten
weer worden gedrukt. Ook hier is de oudervereniging gevraagd om een bijdrage te doen. Dit
is natuurlijk een van de mooiste doelen voor een oudervereniging om geld aan te besteden.
Iedereen is het er mee eens dat aan dit doel wel geld mag worden besteed.

•
•

Sint komt 5 december binnen met de brandweer. Op 5 december zijn de kinderen om 12 uur
uit. Sint komt op school en gaat daarna nog naar eventueel zieke kinderen.
Kerst: evaluatie was goed. Vorig jaar was de kerst precies op maat georganiseerd. Dit jaar
zitten er allerlei nieuwe mensen in de kerstcommissie, dus de plannen zijn er om het heel
anders te doen dan anders.

Vanuit de vergadering van 16 januari 2020
• Er is een evaluatie geweest van de Avondvierdaagse. Deze groep mensen bestaat uit
enthousiaste ouders van school en het is handig als iemand van de OV korte lijntjes met de
organisatie heeft. De organisatie was in principe tevreden met hoe de avond4daagse voor
de eerste keer weer van school uit georganiseerd is door ouders. School is absoluut niet
verantwoordelijk en dat moet zo blijven. De groep ouders die niet van de OV komt zal
worden verdubbeld, zodat er een mooie grote groep mensen is die de avondvierdaagse mee
organiseren.
Het uitdelen van de medailles zal op een andere manier gaan. Er zullen klassenouders
komen, waar kinderen zich ook zullen moeten melden bij vertrek elke avond. Die kennen de
kinderen en hebben een beter overzicht van wie er mee lopen.
De kleintjes zullen meer begeleiding krijgen.
Er zal de laatste avond in het park goed opgelet moeten worden of iedereen mee loopt. Door
de medailles sneller en overzichtelijker uit te delen zijn er ook snel weer meer mensen die
mee kunnen opletten. De organisatie is trots dat ze als school kunnen lopen en heeft er weer
zin in. (Wel moet duidelijk blijven dat school niet verantwoordelijk is)
• Zoals het nu lijkt komt de OV goed uit met het budget. Bij de schoolreisjes is het de
bedoeling dat er voor groep 6-7 een tweejarenplan zal komen. 1x in de twee jaren gaat groep
6-7 outdooractiviteiten doen bij het Nannewiid en ze gaan dan op de fiets. Dit is veel
goedkoper dan ergens naartoe met de bus, dus houdt de OV in dit jaar iets over en dat kan in
het volgende jaar weer worden ingezet voor iets duurdere schoolreisjes.
- Groep 1-2 gaat naar Sprookjesland in Enkhuizen
- Groep 3-5 gaan naar Duinenzathe
- Groep 6-7 naar het Nannewiid
- Groep 8 op kamp.
Dit is allemaal geboekt voor 1 januari i.v.m. met vroegboekkorting.
• Groep 6 heeft een nieuwe leerkracht. Suzanne heeft een nieuwe baan in Groningen. Jeanine
die de klas heeft overgenomen is van het supportteam van de BMS-stichting.
• Het is krap in onderwijzers. Maar gelukkig heeft de St. Mattheüs wel een aantal leraren
ambulant, dus die kunnen ook nog voor de klas op het moment dat er iemand ziek is. Reitse
en Diana zijn voor een deel nog voor de werkdrukverlaging.
• Er is 15-01-2020 een ontruimingsoefening geweest en deze verliep uitstekend. Iedereen was
heel vlot veilig buiten.
• Mienskipsfonds: School wil dit fonds graag aanschrijven in ondersteuning voor het groene
plein. Subsidie aanvragen kan alleen als het iets voor de “mienskip” oplevert. Daarom moet
er overleg zijn met de buurt, het Theresiahuis moet in het plan worden opgenomen
bijvoorbeeld en de buurt. Misschien kunnen gemeenschappelijke belangen worden
gevonden voor alle partijen. Alleen vanuit de OV kan deze subsidie worden aangevraagd, zij
zijn lid van de KvK en dat is nodig. Er is overleg met de dorpencoördinator. Zij heeft
uiteindelijk het laatste woord of het plan geschikt is om subsidie aan te vragen. Er zal een

•
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•
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werkgroep worden gevormd die gaat brainstormen over gemeenschappelijke belangen in het
groene plein. (Ideeën als: plantenbakken waar ouderen uit het Theresiahuis, die nog goed ter
been zijn, voor kunnen zorgen in de zomervakantie). Bovendien is er zodra de buurt wordt
betrokken in het plan ook automatisch meer toezicht op het plein door de buurt. Het plan
voor dit mooie groene plein ligt er. Nu is het wachten of subsidies worden uitgekeerd en of
meerdere partijen meewerken voor het mienskipfonds. Er is een bedrag aan subidie
toegekend van het Westermeerfonds en er lopen nog andere aanvragen voor subsidies.
Sinterklaas is goed gegaan. Surprises in de hal waren een succes.
Carnaval: er moeten prijzen worden geregeld en limonade
Oud papier: Ov haalt nog eenmaal dozen vol gidsen op bij het reisbureau in Joure, om de
opbrengst wat omhoog te brengen.
Ledenwerving: er zullen nieuwe leden bij moeten komen want er stoppen een aantal na dit
schooljaar en er is een lid per direct gestopt.

Vanuit de vergadering van 12 maart 2020
• Een lid van de OV en de penningmeester hebben gesproken om alles op een rijtje te zetten
wat betreft kosten van de schoolreisjes en of hieruit blijkt dat de ouderbijdrage omhoog zou
moeten. Bussen bepalen een groot deel van de kosten. Afgelopen jaren is er een soort van
winst gemaakt op de schoolreisjes in totaal van 200 á 300 euro.
- Groep 1-2 komt op ongeveer €6,20 per kind
- Groep 3-5 komt op ongeveer €8,50 per kind
- Groep 6-7 is niet helemaal duidelijk omdat daar het ene jaar wel en het andere jaar
niet een bus bij nodig is.
Onderaan de streep betekent dit dat deze schoolreisjes heel goed moeten kunnen van deze
ouderbijdrage. Misschien moet een meerjarenplan worden gemaakt en voorgelegd aan de
MR zodat kan worden goedgekeurd om heel geleidelijk met de inflatie iets om hoog te gaan
in de ouderbijdrage.
• OV plaatst een stuk op Social schools in “op de matte” voor ledenwerving, want er moeten
leden bij.
• Er is namens de stichting BMS een brief gestuurd voor de ouders wegens het Coronavirus.
Deze is vanavond via Social Schools verspreid, maar is inmiddels alweer achterhaald.
• De begroting van het schooljaar wordt altijd gebaseerd op de stand van zaken op 1 oktober.
Het aantal leerlingen dat de school heeft op 1 oktober, daar wordt het aantal leerkrachten
op afgestemd en daarmee het aantal groepen. Er is een werkdrukverlagingsplan voor de
verdeling van de groepen. Volgend jaar zullen er 11 groepen worden gevormd. Het is nog
niet duidelijk hoe die groepen precies worden verdeeld. Er zullen minder leraren zijn. Er is
een krimp en er zijn een aantal leerlingen van school gegaan. Het beeld volgend jaar is dus
anders. Er zullen minder leraren zijn, daarom komt de tijdelijke formatie te vervallen.
• Open dag 11 maart 2020: er kwamen wel verschillende ouders af op de open dag. Opvallend
was dat ouders al met kinderen van 2 of zelfs nog geen 2 de school kwamen bekijken. Dit
vaak met het oog op het kindcentrum en het feit dat er een peuterspeelzaal bij in zit waar
het kind dan ook al naar toe zal gaan. Daarnaast waren er een aantal mensen uit Terkaple
omdat die school na dit schooljaar dicht gaat.
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Groene plein:
- Helaas kon de samenwerking met “Mienskipfonds” niet plaatsvinden. De totale
kosten van het plein kunnen daarom niet worden gehaald met subsidies.
- Dan is er nog de sponsorloop. Het is nog niet duidelijk wanneer die moet plaats
vinden. Helemaal nu het Corona-virus in Nederland is.
- Er is nog nagedacht om de onderhoudskosten van de Stichting BMS al naar voren te
halen zodat er weer geld beschikbaar kwam, maar de school wil nu ook niet langer
meer wachten. Het plein van nu is inmiddels echt toe aan onderhoud.
- Er is een subsidie beschikbaar van het Westermeerfonds en van de Rabobank, maar
hiermee is het hele plan niet mogelijk. Het plan is al ingekort tot een maximum van
€35.000,- voorlopig, hiermee zal overleg met een hovenier zijn om te zien hoever die
met dit bedrag kan komen en dan zal er verder moeten worden gebouw met ouders
die misschien bouwmateriaal of diensten beschikbaar kunnen stellen.
Dan is er de kinder Mattheüs Passion op 8 april 2020, die nu ook in gevaar komt wegens het
Corona-virus, maar voorlopig zal die wel volgens plan worden voorbereid. De
Mattheüszangertjes zullen een rol gaan spelen in dit spektakel. Dit koor zal speciaal voor dit
optreden ook eenmalig worden aangevuld door kinderen
Het concert moet nog veel meer worden gepromoot binnenkort zodat er heel veel ouders,
opa’s en oma’s en familie op af zal komen. De Mattheüs Passion zal ook de paasviering van
dit jaar zijn. Er zal geen aparte viering meer op school zijn. 8 april om 15.30 in de kerk, met de
ouders.
Dan is er nog de actie Samenloop voor hoop die in juni zal plaatsvinden in Joure, waar geld
zal worden opgehaald voor KWF-kankerbestrijding. School is hiervoor benaderd om dingen
te gaan doen om geld in te zamelen. Natuurlijk wil de St. Mattheüs hier ook iets aan
bijdragen. Een geschikte manier om geld in te zamelen moet nog worden bedacht.
Carnaval: was goed geslaagd. Alleen maar enthousiaste berichten.
Avond4daagse: Bas zal 8 april aanschuiven bij een vergadering namens de OV.
In “op de matte” zal worden vermeld dat school gaat stoppen met oud papier inzamelen na
afloop van dit schooljaar.

Vanuit de vergadering van 14 mei 2020
• Vrijwel meteen na de vorige vergadering was er Coronavirus in ons land. De school is tijdelijk
gesloten geweest. Kinderen haalden alleen elke week aan een “loket” bij hun klas schoolwerk
op en verder gebeurde alles digitaal. Nu zijn scholen gedeeltelijk weer open. Kinderen gaan
in om de beurt met de helft van de klas naar school en houden afstand. Niemand van de
oudervereniging is ziek geweest. Iedereen zit tijdens de vergadering 1,5 meter uit elkaar.
• Er zijn opbrengsten van de oud papier inzamelingen binnen. Hieruit blijkt dat zelfs met de
zware gidsen van het reisbureau de opbrengst nog nihil is. Een goed besluit dus om hiermee
te stoppen.
• Nieuwe leden: heel snel waren er 2 reacties in de email. Sommige leden hebben mondeling
nog mensen enthousiast gemaakt. Het ziet er naar uit dat er weer enthousiaste nieuwe
mensen bij de commissie komen.
• Schoolreisjes zijn allemaal geannuleerd. Kamp van groep 8 is geannuleerd.
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Voor groep 8 wordt er gekeken wat er wel kan omdat dit hun laatste jaar is. De kinderen
willen wel graag een musical doen. Vanaf 1 juli mag “’t Haske” open voor 100 mensen. Dus ze
willen de musical op 1 juli spelen. Lukt dat niet, dan wordt er geprobeerd om een film te
maken en misschien kan dan via stream de musical worden bekeken. Kamp lukt niet. Er
wordt over nagedacht, vanuit groep 8 zelf, wat een leuk alternatief zou kunnen zijn.
Andere schoolreisjes gaan niet door. Ze zijn geannuleerd. Er is nog niks van te zeggen
wanneer deze wel gepland zouden kunnen worden, omdat niet bekend is hoelang de
maatregelen van de 1,5 meter samenleving gaan duren. De vraag is, worden de reisjes alsnog
geregeld in september, zodat de kinderen volgend jaar 2x gaan. Daar heeft groep 8 uiteraard
niks aan.
Het idee lijkt het beste, dat de schoolreisjes volgend jaar weer worden gepland en volgend
schooljaar beginnen met een leuke activiteit. Een feest of iets dergelijks. Men wil ook graag
iets leuks doen voor alle kinderen om het jaar af te sluiten. Er wordt volgende week weer een
persconferentie verwacht of de week daarop. Maar eerst moet duidelijk zijn of er nog met
halve klassen wordt gewerkt of dat er met de hele school een leuke afsluiting kan
plaatsvinden.
Schoolfotograaf. Frisse bruine kopjes na de vakantie zou leuk zijn. Maar i.v.m. met Corona en
om onszelf iets meer tijd te geven, stellen we deze eerst uit tot eventueel volgend voorjaar.
Mededelingen team: de laatste vergadering was nog voor de intelligente lockdown. Nu
herstart gehad. Er is een landelijk protocol. Hier is gekeken naar wat past wel en niet bij ons.
Kinderen vonden de 1e dag soms spannend. Maar het loopt wel goed. Ze willen gewoon weer
lekker aan het werk. Achterstanden zullen er vast zijn, maar er zijn ook kinderen die baat
hebben gehad bij het eerder thuis werken.
Er zijn 2 leerkrachten niet fysiek gestart. Op hun werkdagen hebben ze wel achter de laptop
gezeten en digitaal voor de klas gestaan. Zodat de leerkracht die in de klas is, ook inzetbaar is
op andere gebieden.
Vanuit de stichting is er een protocol hoe om te gaan met medewerkers met risico, daar
wordt naar gekeken, maar waarschijnlijk gaat het niet heel lang duren voor dat deze
leerkrachten ook voor de klas staan. Met of zonder aanpassingen en bescherming.
Er zijn nu geen beschermingsmiddelen in de klassen. Geen spatschermen e.d. Slechts zeep en
desinfectiegel. De kinderen wassen heel vaak hun handen.
Er zijn een aantal kinderen niet naar school gekomen. Dit is goedgekeurd door het ministerie.
Het mag, kinderen thuis houden als er angst is.
De ouders van de oudervereniging hebben het thuiswerken als erg goed en fijn ervaren.
School was goed bereikbaar. Als er een vraag was, reageerde school snel. Men was goed
voorbereid met digitaal werken e.d. Groep 7 en 8 deden al veel digitaal, dus die hebben het
voortouw gehad. Zij pakten alles digitaal het snelst op. Groep 7 had de meet elke dag om 10
uur. Dat werkte heel rustig.
Mensen worden wel creatief. Het is ook een leerzame tijd. Sommige veranderingen zijn de
moeite waard om in de toekomst misschien ook aan te houden.
Het plein: De middelen zijn binnen. Met het hoveniersbedrijf is afgesproken dat de klus in de
herfstvakantie zal plaatsvinden. Er zijn afspraken dat het hoveniersbedrijf een deel doet en
de klussen die je prima met ouders en vrijwilligers kan doen worden er uit gehaald. Hier
kunnen ouders voor worden ingezet. Er moet nog worden gekeken hoe Terra-start, het
leerbedrijf, in het geheel past.
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Er staat een sponsorloop gepland voor het plein. Dat is wel een goed idee om er een
prachtige dag omheen te plannen, meteen aan het begin van het jaar. Vrij snel in het
schooljaar.
Het team is bezig met volgend schooljaar: van 12 naar 11 groepen. Er wordt gekeken naar
welke formatie.

Vanuit de vergadering van 16 juni 2020
• Er zijn 4 nieuwe mensen op de vergadering voor de OV.
• Bag2school heeft tijdens de Coronatijd iets minder opgeleverd dan normaal, maar er was
toch nog een opvallende opbrengst: €172,20 voor 574 kilo kleding.
• Alida is zwanger en zal worden vervangen door Diana tijdens haar zwangerschapsverlof.
• De groepen-verdeling is nog niet helemaal duidelijk. Het plan is dat er een aantal
combinatiegroepen gevormd zullen worden.
• Het kamp voor groep 8 is net als de schoolreisjes afgelast, daarom is er de laatste dinsdag
een leuke dag georganiseerd door de ouders. Groep 8 gaat outdoor-activiteiten doen bij het
Nannewiid en maken er een leuke dag van.
• Musical zal gewoon worden gespeeld op 1 juli, dan kunnen er 100 mensen in de bowling
volgens landelijk protocol. Dan kan dit redelijk worden georganiseerd zoals dat de bedoeling
was. Alle leraren kunnen niet aanwezig zijn zoals ze dat andere jaren wel waren.
• Het oorspronkelijke plan voor het Groene plein, kan niet worden gerealiseerd. Het is niet
gelukt om dat volledig te financieren. Nu is er een aangepast realiseerbaar plan gemaakt, dat
in de herfstvakantie gestart wordt. Subsidies, o.a. het Mienskipfonds, zijn deels gebaseerd op
basis van vrijwilligers. Dat is nu niet mogelijk i.v.m. Corona.
• Laatste schooldag:
Feest op het plein en afscheid van juf Regina, zij gaat met pensioen.
De kinderen zijn momenteel buiten nog altijd aan het spelen met hun klas op hun eigen deel
van het plein. Zo zal ook de laatste schooldag en het afscheid van juf Regina er uit zien. Niet
de hele school door elkaar, maar netjes georganiseerd met klassen bij elkaar op hun deel van
het plein. Tot 10 uur en daarna volgt een programma in de eigen groep.
De OV gaat trakteren op een lunch voor de hele school. Er zal patat worden gebracht met
mayonaise en waterijsjes als toetje.
• Er zullen in het nieuwe schooljaar gewoon weer brieven voor de ouderbijdrage worden
uitgedeeld bij de kalender in de eerste week. Er zal in Social schools een stukje worden
geschreven waarom we de inkomsten van afgelopen jaar voorlopig even bevriezen.

•

•

Wij als Oudervereniging hebben onszelf de vraag gesteld: wat te doen met het overgebleven
deel van de contributie van schooljaar 2019/2020? Uit de diverse opties hebben we gekozen
voor de optie “voorlopig doen we nog even niets met dit geld”. We weten namelijk niet hoe
Corona zich ontwikkelt en wat de (financiële) consequenties zullen zijn voor de activiteiten
die we schooljaar 2020/2021 gaan organiseren. Worden de pretparken een stuk duurder,
omdat er minder bezoekers worden toegelaten? Moeten er meer bussen/auto’s worden
geregeld omdat er minder kinderen/leerkrachten/begeleiders in 1 bus/auto mogen worden
vervoerd? Dus wellicht hebben we dit overgebleven deel van de contributie nog hard nodig
om dit jaar alles te bekostigen. Mocht dit meevallen, dan kunnen we het misschien besteden
aan het nieuwe schoolplein? En zo zijn er meerdere opties denkbaar waar dit geld aan zou
kunnen worden besteed. Maar voorlopig blijft het eerst gereserveerd voor de activiteiten
van komend jaar. Dit is op 26 juni jl. via Social Schools gecommuniceerd.
Aleida en Anky hebben afscheid genomen van de OV en na vandaag zijn Anneke, Mariska,
Renske en voorlopig ook Kirsten er nieuw bij voor volgend schooljaar.

Het is een heel vreemd jaar geweest, met Corona en daardoor lockdown en de nieuwe 1,5 meter
samenleving. Maar de tijd gaat gewoon door en we maken er maar het beste van. Dit was het verslag
van de bezigheden en belangrijkste punten van de vergaderingen van de oudervereniging van de Sint
Mattheüsschool.

