Jaarverslag Oudervereniging ODBS De Wingerd 2019-2020
Als oudervereniging hebben we ten doel om bij de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen
van de Wingerd belangstelling voor en betrokkenheid bij de school te bevorderen. Daarnaast
ondersteunen we het schoolteam bij de vervulling van haar taak, dienen we de medezeggenschap
gevraagd of ongevraagd van advies betreffende aangelegenheden van de ouders, voogden,
verzorgers en/of leerlingen, en organiseren en/of begeleiden we schoolse en buitenschoolse
activiteiten in samenwerking met de teamleden. In overleg met de teamleden kunnen we een rol
vervullen met betrekking tot het coördineren van ouderparticipatie binnen en ten behoeve van de
school en bevorderen we dat de ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen
verrichten.
We hebben een eigen mailadres namelijk ovdewingerd@outlook.com. Op deze manier zijn we
makkelijker bereikbaar. Er wordt al iets meer gebruik gemaakt van dit mailadres. Daarnaast
plaatsen we de agenda’s en notulen op de site.
Het afgelopen schooljaar 2019-2020 was een bijzonder schooljaar; een om nooit meer te vergeten.
Als gevolg van COVID-19 en de daaraan vasthangende lockdown is de school een kleine twee
maanden gesloten geweest. De kinderen kregen thuis onderwijs via de digitale weg. Dit heeft
bijzonder genoeg geen gevolgen gehad voor de activiteiten van de oudervereniging. Tijdens de
lockdown stonden geen activiteiten voor ons op de agenda.
De oudervereniging, bestaande uit vrijwillig(st)ers, heeft het afgelopen schooljaar de volgende
activiteiten (mede)georganiseerd.
SPORTDAG
Ook dit jaar was er weer een gezamenlijke sportdag op de velden van DVO. Na een gezamenlijke
warming-up hebben de groepen 1 t/m 6 in de ochtend een spelletjesparcours afgelegd. De
kinderen van de groepen 7 en 8 hebben deze jongere kinderen begeleid tijdens deze ochtend.
Na de lunchpauze hebben de kinderen van de groepen 5 t/m 8 aan teamsport gedaan.
De gehele dag waren er hulpouders aanwezig. De oudervereniging zorgt die dag voor het drinken
en eten tijdens de pauzes. Er was in elke pauze een snack te verkrijgen en natuurlijk onbeperkt
drinken. Daarnaast is er voor de hulpouders koffie en thee en een koek. De OV verzamelt alle
materialen en zorgt er tevens voor dat deze op het sportpark komen zodat alle spellen kunnen
worden uitgevoerd.
KINDERBOEKENWEEK
De jaarlijkse boekenmarkt was wederom een groot succes. Dit jaar was de boekenmarkt binnen.
Dit is altijd passen en meten. De aula was erg vol. Dit moeten we de volgende keer beter verdelen.
De OV neemt de tassen en kleedjes in ontvangst en legt deze aan het einde van de ochtend klaar,
zodat de kinderen alleen hun boeken nog maar hoeven uit te stallen.
Als afsluiting van de Kinderboekenweek is er een voorleesspektakel gehouden.
BOSOCHTEND GROEPEN 1 EN 2
De kleuters hebben ook dit jaar weer gezellig een boswandeling gemaakt. Als traktatie waren er
drinken en een koek en koffie en thee voor de hulpouders.
SINTERKLAAS
Dit jaar kwam Sinterklaas natuurlijk een kijkje nemen op de Wingerd. Samen met zijn Pieten
maakte hij er een mooi spektakel van en kon het feest in de klassen beginnen. De OV zorgt samen
met de crea-groep voor de aankleding van de school. Daarnaast verzorgt de OV de Sint en Pieten,
de pepernoten en versnapering in de klas en natuurlijk de cadeautjes. Voor de bovenbouw wordt er
een budget ter beschikking gesteld, zodat zij een leuk cadeautje kunnen kopen voor in de
gemaakte surprise.
Sinterklaas en zijn pieten hebben een bezoek gebracht in alle klassen. De pieten deelden in de
onderbouw cadeautjes en strooigoed uit. De bovenbouw werd door de pieten natuurlijk ook
voorzien van strooigoed.
KERSTMIS
Dit jaar was er natuurlijk het Kerstdiner en de rode loper ging uit. De school was helemaal
omgetoverd in kerstsfeer. Op donderdagavond voor de kerstvakantie, was het kerstviering op
school. Op het plein was er voor de ouders een broodje worst, soep, gluhwein en warme

chocolademelk te verkrijgen. Het was minder druk dan enkele jaren geleden. Reden hiervoor zou
de dag kunnen zijn. Op donderdag hebben veel ouders op het werk een kerstbijeenkomst.
In de klassen is er gesmuld van het buffet, verzorgd door alle kinderen en ouders. Het drinken
hierbij werd verzorgd door de OV. Op donderdag werd de kerstmusical opgevoerd door leerlingen
en docenten. Hiervoor stelt de OV een klein bedrag ter beschikking.
CARNAVAL
Dit jaar hadden we wederom de verkiezing voor de Priens, Nar en Sjampetter van de Wingerd. Dit
zijn leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Op vrijdagmorgen is er een Koakelswaree gehouden en op
vrijdagmiddag was er een groot aantal carnavalsgroepjes die in de optocht meeliepen. Natuurlijk
reden de priens, nar en Sjampetter mee. De OV verzorgt de traktaties en regelt de optocht en jury.
SCHOOLKAMP
Groep 8 is op ‘coronakamp’ geweest op school. Een heel bijzonder kamp! Wat was het fijn dat we
de kinderen van groep 8 toch een waardig afscheid konden en mochten geven al was het in
aangepaste vorm. Het team van de Wingerd heeft kosten noch moeite gespaard om van het
afscheid en kamp een onvergetelijk succes te maken. En dit is gelukt! Op maandag kwamen de
kinderen op school met hun spullen. Daarna op de fiets naar Het Appeltje in Bergen op Zoom
alwaar het klimbos is bezocht. In het bos hebben ze zich vermaakt met allerlei spelletjes die
‘normaal’ ook gespeeld worden. Aan het einde van de middag was er de fietstocht terug naar
school. Op school werd een lekkere en gezellige BBQ georganiseerd. Na het eten de bonte avond
en ‘slapen’. Op school! Hoe dan? Nou in de aula! Er werd weinig geslapen natuurlijk en voor één
nachtje kan dat natuurlijk best eens een keertje. De volgende morgen chaos. Want de andere
kinderen kwamen gewoon naar school. Na een ontbijtje hup naar de gymzaal, want daar stond een
stormbaan van springkussens. De lunch mee in de rugzak en op naar Steketee waar ze een
topmiddag hebben beleefd. Daarna terug naar school en naar huis. De kinderen en leerkrachten die
dit bijzonder schoolkamp hebben meegemaakt, hebben erg genoten.
De OV heeft zoals elk jaar budget beschikbaar gesteld voor een activiteit.
AFSCHEID GROEP 8
Groep 8 heeft de musical opgevoerd. Dit was wel met minder publiek ivm corona maar het kon
toch doorgaan! En het was weer een feestje. De OV zorgt ervoor dat er voldoende drinken is, een
zakje chips en natuurlijk een mooie roos voor alle sterren. Op de traditionele afscheidsavond op de
laatste woensdag van het schooljaar hadden zowel de kinderen als de ouders het prima naar hun
zin. School heeft echt alles uit de kast getrokken om er een feestje van te maken. Een megatent
sierde het schoolplein, zodat de voorgeschreven anderhalve meter afstand gewaarborgd kon
worden. Deze tent werd geweldig versierd door de werkgroep met een extra compliment aan
juffrouw Roos! Wat een geweldige decoratie heeft ze gemaakt. Chapeau!
De kinderen hebben met de docenten buiten gegeten. Er kwam een heuse frietkar! Normaal
gesproken wordt er door alle leerlingen en docenten een buffet gemaakt (zoals met kerstmis),
maar dit kon niet. De oudervereniging had ook een uitdaging voor de catering van de avond gelet
op de regels, maar het is gelukt. Wat een talenten hebben we ontdekt! Daar gaan we volgend jaar
zeker weer gebruik van maken.
IJSCOWAGEN
Dit jaar zijn de leerlingen van de Wingerd in de laatste schoolweek weer op een ijsje getrakteerd.
DIVERSEN
Naast alle bovengenoemde activiteiten heeft de oudervereniging meegeholpen met de
groepslijsten, het ondersteunen van diverse uitjes en andere schoolactiviteiten, enz.
De crea-groep heeft, in samenwerking met de oudervereniging, de school het gehele jaar door
mooi in de diverse thema's versierd en heeft de prijzen gemaakt voor de carnavalsoptocht. Zij
krijgen hiervoor een budget van de oudervereniging.
De oudervereniging bestaat uit een groep ouders die op vrijwillige basis en zonder belang, de
school ondersteunt in het doen van al deze activiteiten en vergadert daartoe 6 keer per jaar. De
activiteiten zijn onderverdeeld in verschillende werkgroepen. Aan het hoofd van elke werkgroep
staat een bestuurslid die verantwoordelijk is voor de financiën en aanspreekpunt voor het team.
De ouderbijdrage van €20,- per kind bleek aan de krappe kant te zijn ivm inflatie. Daarom wordt
het bedrag voor het eerst in 8 jaar verhoogd naar €22,50 voor het schooljaar 2020-2021. De OV is
van mening dat we een succesvol jaar hebben afgesloten.

