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Dit is de ouderraad 

 

De ouderraad (OR) organiseert en ondersteunt bij de verschillende feesten en activiteiten op 

O.B.S. De Spelwert. Daarnaast geeft de OR advies aan het schoolteam, de directie en de 

medezeggenschapsraad. Fungeert ze als klankbord voor ouders met vragen en is ze de 

spreekbuis voor de hele school. De OR is bereikbaar via orspelwert@gmail.com.  

Daarnaast is iedereen welkom op de – openbare – vergaderingen. Het vergaderschema is te 

vinden op www.spelwert.nl. We vergaderen in de personeelsruimte in de nieuwbouw. 

 

Leden 

In schooljaar 2019 – 2020 bestond de ouderraad (OR) van De Spelwert uit 11 leden. Met José 

Wegman als voorzitter, Deborah Sonneveld als secretaris en Mariëlle Louvet als 

penningmeester.  

 

Afscheid en verwelkomen  

Afgelopen schooljaar hebben Maddy van der Hilst, Diny van Hoften, Ilja Teunissen, Margret 

Rangelrooij en Karen de Kuijper de OR verlaten. Nieuwe leden, Alexandra van de Giessen en 

Sanne van Hoof, hebben we dit jaar mogen verwelkomen.  

 

Namens de directie 

Vaste constante is al jaren Rian Kemper, die namens de directie de vergaderingen van de OR 

bijwoont. Het afgelopen jaar waren dat er vijf. Plus de jaarvergadering op 30 september 2019 

waarin de OR terugblikte op schooljaar 2018 – 2019 en verantwoording aflegde over de 

besteding van de ouderbijdrage. Met deze ouderbijdrage worden de verschillende feesten en 

activiteiten op De Spelwert gefinancierd, zoals Sinterklaas, kerst, carnaval, het zomerfeest, de 

themadagen en de schoolkampen.  

 

 

Dit doet de ouderraad 

 

Bij bijna elke activiteit van de OR komen een aantal taken steeds terug: vergaderen, thema’s 

bedenken, ouders en kinderen informeren, de school versieren, boodschappen doen, een 

draaiboek maken en zorgen dat op de dag(en) zelf alles volgens dat draaiboek verloopt. En 

natuurlijk alle versieringen en rommel opruimen na afloop.  

 

Samen met het team 

De meeste activiteiten zijn een samenspel tussen het team van De Spelwert en de OR. De OR 

vormt voor elke activiteit een speciale commissie. Vóór elke activiteit vindt een aantal keer 

overleg plaats tussen teamleden en de betreffende OR-commissie. Na afloop wordt er 

geëvalueerd en verslag uitgebracht, op papier en tijdens de OR-vergadering.  

 



De ouderraad in 2019 – 2020 
 

 

Sinterklaas 
 

Dit jaar lag de organisatie bij De Leiboom. Donderdag 5 december 

kwam Sinterklaas met zijn Pieten bij ons op school. Dit jaar arriveerde 

Sinterklaas met zijn Pieten met een paardentrailer. 

 

                     

 

Taken OR  

 voorbereiding met het team en De Leiboom 

 ondersteuning tijdens de werkavond, waarop de school in 

Sinterklaasstemming wordt gebracht, schoenen worden klaargezet 

van de kinderen van groep 1 t/m 4; groep 4 vindt traditioneel een 

mooie vulpen in hun schoen 

 ontvangst met koffie en speculaasjes tijdens de surprise kijkavond 

 ontvangst en begeleiding van Sint en zijn Pieten in onze school 

 na afloop van het feest de school weer opruimen, zodat de 

kerstploeg aan de slag kan 

 

 

Kerstfeest 

 

Na het Sinterklaasfeest brachten leerkrachten en ouders de school tijdens een werkochtend 

razendsnel in kerstsfeer. Donderdagavond 19 december was de gezellige kerstviering, wegens 

succes vergelijkbaar met het jaar ervoor.  

Net als vorig jaar brachten de kinderen zelf lekkere dingen mee voor het kerstbuffet waar  

ze gezellig samen van smikkelden.  

Groep 7 voerde de kerstmusical het meisje met de zwavelstokjes op voor alle klassen. 

Buiten was het weer een gezellige boel. Er stonden vuurkorven op het plein. Er was glühwein 

en warme chocomel voor alle ouders.  

 

Taken OR  

 school versieren en alle kerstbomen uitdelen  

 inkopen doen voor de kerstviering (placemats, 

bekers, limonade etc.)  

 inkopen verdelen over de groepen 

 glühwein en warme chocomel schenken en 

vuurkorven opstoken 

 alle versieringen weer opruimen 

 alle kerstbomen weer in hun dozen zien te krijgen 

 

 

 

 



Carnaval  

 
Carnaval is ook dit jaar weer goed verlopen! We hebben dit jaar weer mogen 

genieten van de karrenoptocht!! Er was een grote opkomst aan deelnemers 

voor de optocht. 

De kinderen hebben genoten van de spelletjes in de klas, gehost en nog een 

leuk spel in de grote gymzaal gedaan waarbij ze zelfs een prijsje konden 

winnen. Natuurlijk was er ook weer genoeg te eten en te drinken! 

Al met al kunnen weer terugkijken op een geslaagde ochtend!! 

 

Taken OR 

 speellokaal in Carnavalssfeer brengen  

 medailles maken 

 prins Carnaval en de Raad van Elf ontvangen 

 na afloop alle serpentines opvegen en de versieringen afhalen en opruimen, met hulp van 

ouders  

 achter de bar staan in de middenruimte 

 

 

Afscheid groep 8 

 

Traditioneel wordt het schooljaar afgesloten met de jaarlijkse musical. Overdag voor de 

kinderen van de andere groepen en ’s avonds voor de ouders. Dit jaar werd de musical op 

dinsdagavond uitgevoerd. 

Woensdagochtend werd er officieel afscheid genomen van de kinderen. Op die ochtend 

ontvingen de kinderen een roos en een Spelwert-tasje met daarin een klassenfoto, een 

getuigschrift en een bon voor een DVD van de musical. 

 

Taken OR 

 boodschappen doen afscheidsborrel 

 tasje verzorgen en samenstellen 

 DVD laten maken 

 hulp op de musicalavond en uitzwaaimoment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schoolfotograaf, themadagen, schoolkamp en zomerfeest kleuters  

 
De schoolfoto’s, themadagen, schoolkamp en zomerfeest zijn dit jaar niet doorgegaan door de 

maatregelen in verband met covid-19. 

 

 

Fotocommissie 
 

Tijdens activiteiten worden foto's gemaakt door OR-leden, leerkrachten of ouders. Deze 

worden uitgezocht en vervolgens op MijnAlbum geplaatst. 

MijnAlbum is een beveiligde omgeving waar leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten, 

als zij zich hebben aangemeld, deze foto's kunnen bekijken en downloaden.  

 

Aanmelden en het doorgeven van wijzigingen doet u door een mail te sturen naar 

orspelwert@gmail.com , u vermeldt dan de naam van uw kind(eren) en de groep waar zij 

zit(ten). Elk kind moet worden aangemeld, dus ook de broertjes/zusjes die later op school 

komen! Aanmelden per kind hoeft maar 1x te gebeuren, want de kinderen gaan automatisch 

mee over naar de volgende groep(en). 

Iedereen die zich heeft aangemeld krijgt een email van mijnalbum@spelwert.nl met daarin de 

link naar de fotopagina van de betreffende activiteit. 

 

Taken OR  

 bijhouden van alle inschrijvingen 

 elk jaar de wijzigingen van de groepen verwerken 

 alle foto's verzamelen, uitzoeken en sorteren op groep 

 uitgezochte foto's op MijnAlbum plaatsen 

 alle aangemelde ouders een e-mail sturen met een link 

 

 

Dank! 

 

Al deze activiteiten werden met veel plezier door de leden van de OR georganiseerd, maar we 

kunnen dat niet zonder de hulp van overige ouders. Wij willen alle ouders dan ook hartelijk 

bedanken voor hun inzet in het afgelopen schooljaar. En we hopen dat we dit schooljaar weer 

op uw hulp kunnen rekenen! 

 

Ouderraad De Spelwert 
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