Jaarrapportage VOBO en de Activiteitencommissie schooljaar 2017 – 2018
In deze rapportage blikken de Vereniging voor Oecumenisch Basisonderwijs Oosterbeek (VOBO) en de Activiteitencommissie (AC) terug op het schooljaar 2017 – 2018,
over de door haar uitgevoerde activiteiten.
Vereniging voor Oecumenisch Basisonderwijs Oosterbeek (VOBO)
Samenstelling: Kristel van Mourik (vz), Henk Buist (pm), Liselotte de Kinderen,
Geertruida Zwanenburg, Judith Sonneveld, Nicolette Post (leden)
Afgelopen schooljaar is dit bestuur in zijn geheel vernieuwd. Na de opheffing van
het ouderplatform in het schooljaar 2017, kwamen de meeste taken van de VOBO
te vervallen. Omdat het geld van de VOBO met name door de AC wordt besteed,
heeft het voormalige bestuur de Activiteitencommissie gevraagd de twee resterende taken (beheer ouderbijdrage & organisatie ALV) over te nemen en de VOBO te
gaan vormen. De leden van de vereniging hebben hiermee ingestemd tijdens de Algemene Leden Vereniging (ALV) op 3 oktober 2017.
De VOBO heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met het beheer/ toezicht
op het schoolgeld (ouderbijdrage1 ), de organisatie van de jaarlijkse ALV en de activiteiten die georganiseerd zijn door de AC.
De ALV 2017 is nog georganiseerd door het oude bestuur, hiervan is verslaglegging
gedaan, zie notulen (vergadering dd 3 oktober 2017).
Tijdens de ALV op 29 oktober zal Liesbeth Roorda worden voorgedragen als beoogd
opvolger van Henk Buist als penningmeester.
In het komende schooljaar zal de VOBO kritisch kijken naar de statuten in hoeverre
deze nog actueel zijn.
Activiteitencommissie
Samenstelling: Kristel van Mourik (vz), Henk Buist (pm), Liselotte de Kinderen, Nicolette Post, Tim Pfaff, Marcel Verwijst, Geertruida Zwanenburg, Judith Sonneveld,
Annemieke de Jonge, Wilma Kruidenberg, Marleen Foekens en Liesbeth Roorda.
Aan het einde van het afgelopen schooljaar heeft Marcel Verwijst afscheid genomen van de AC.
De AC bestond afgelopen jaar uit 11 betrokken ouders en 1 leerkracht. Hiervan was
een ouder vaste voorzitter, een ouder penningmeester en een ouder notulist.
De AC heeft als doel het organiseren van leuke en originele activiteiten voor
school, zo ook het afgelopen schooljaar. De AC heeft zich wederom met veel enthousiasme en plezier ingezet voor de volgende activiteiten:
Sinterklaas: Ook dit schooljaar swingde Sinterklaas met de kinderen door de klassen. En voor dit gezellige feest hebben de AC-leden Sinterklaas geholpen met het
doen van de inkopen van zowel de versiering, de cadeaus als het strooigoed. De organisatie omtrent de Sint en Pieten is daarbij ook een belangrijke taak.
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De schoolbijdrage is bestemd voor de extra activiteiten die door de AC worden georganiseerd,
alsmede deels gebruikt om financiële buffers te vormen in geval van calamiteiten op school.

Kerstmis: Het kerstfeest werd afgelopen jaar georganiseerd door het team. De AC
heeft alleen een financiele bijdrage aan het geschenkje voor de kinderen geleverd.
Schaatsactiviteit: Een nieuwe activiteit dit schooljaar was het schaatsen bij de
Oosterbeekse IJsvereniging bij Park Hartenstein. De groepen 5 t/m 8 konden meedoen aan de Elfstedentocht. De deelnemers kregen allemaal een medaille en warme chocolademelk met een koek als beloning.
Carnaval: Met carnaval was het als vanouds weer een vrolijke dolle boel en verzorgde de AC het drinken en uiteraard wat lekkers.
Palmpasen & Pasen: De broodhaantjes van Bakker Hus en het drinken bij het paasontbijt zijn door de AC verzorgd. Ook werden dit jaar de versieringen van de palmpasen takken verzorgd.
Cito-toets: Groep 8 kreeg extra vitaminen en een succeswensje bij hun Cito-toets.
Schooluitje: Dit schooljaar heeft de AC een educatieve dag in het Nederlands
Openluchtmuseum georganiseerd. Zowel voor de jongsten als de oudsten was het
een geslaagde dag.
Sponsorloop: Met een super flitsende stormbaan werd veel geld opgehaald voor
het goede doel, ruim 4000 euro dit jaar, waarvan 1/3 aan het goede doel Local
Dreamers zal worden gedoneerd. Een prachtig resultaat.

