Jaarverslag OR de Meiboom
Januari 2020 tot Januari 2021

In januari kunnen we terugblikken op een geslaagd Sinterklaas- en kerstfeest.
We verwelkomen Marrit in de OR als nieuw lid voor komend jaar! Marcel, Corrie, Eva en Ingrid
verlaten na dit schooljaar de OR. We zullen nieuwe leden gaan werven. Het is handig als er van
elke bouw iemand in de OR zit.
We kunnen vaststellen dat er iets moet gebeuren betreft oud papier. Het is een aflopende zaak.
Zijn er alternatieven; pepernotenacties, lege flessen acties. De OR gaat dit actief bekijken.
De ouderavond in samenwerking met de Identiteitscommissie heeft mooie inzichten opgeleverd,
het team neemt ze mee en ze gaan kijken wat ze hiermee kunnen doen.
Vanaf maart gooit het Corona virus roet in het eten. Hierdoor vervallen vele activiteiten
waaronder Kamp, heel jammer en teleurstellend voor de kinderen.
Gelukkig kan in juni de Musical groep 7/8 en het afscheid van groep 8 wel doorgaan. De musical is
als film opgenomen en de kinderen van groep 7 en 8 en ouders van de kinderen van groep 8 mogen
hierbij zijn in de Spylder
September Tuindag was een zeer geslaagde dag. Er was een mooi groepje
Vrijwilligers die hard hebben gewerkt. Er is o.a.veel gesnoeid die dag en de Arena’s zijn hersteld.
Er zijn voor de meeste werkgroepjes vrijwilligers, voor sommige groepjes moeten er nog mensen
gevonden worden. We merken doordat de ouders vooral niet op school mogen zijn ivm corona dat
er veel dingen stil liggen.
Eva, Corrie, Ingrid en Marcel kregen een heerlijke mand met lekkere dingen als dank voor wat ze
voor de OR hebben gedaan.
Inmiddels zijn we gestopt met de oud papier inzameling. Alle dorpsgenoten krijgen een eigen
papierbak. Er zullen alternatieven moeten worden gevonden om geld in te zamelen voor de OR
Wederom door Covid-19 zijn er dit najaar dingen anders; we hebben dit jaar een aangepast
Sinterklaasfeest. De Sint is online aanwezig. Vanzelfsprekend krijgen de kinderen elk een
cadeau. En is er per groep iets gezelligs van gemaakt. De OR zorgde voor iets in de schoen en wat
lekkers tijdens de viering.
De Kerst; met de hele school is er een kerstvoorstelling gemaakt. Hier is ook een video-opname
van gemaakt en naar de ouders gestuurd. De OR verzorgde drinken en wat lekkers.
Door de snelle lockdown werd de laatste schooldag vervroegd van vrijdag naar dinsdag.

