Jaarverslag van de Oudervereniging
Schooljaar 2018-2019
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van het bestuur van de oudervereniging van De Diamant over het
schooljaar 2018-2019.
De ouders/verzorgers van leerlingen van De Diamant zijn vertegenwoordigd in een oudervereniging.
Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die tijd en
aandacht besteden aan het bedenken, organiseren, financieren en ondersteunen van leuke,
feestelijke en creatieve activiteiten op school.
Er is een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Als
oudervereniging staan we ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Op de site van school staat
onder de tab ‘informatie’, informatie over de oudervereniging. Voor vragen aan de oudervereniging
kunt u mailen naar ov.diamant@wijdevenen.nl. U mag ons natuurlijk ook altijd even aanspreken.
Activiteiten gedurende schooljaar 2018-2019
Eerste schooldag
Op maandag 27 augustus 2018 was de eerste schooldag. De OV stond voor u klaar met een kopje
koffie of thee.
Raamschilderingen
Begin september heeft de oudervereniging ervoor gezorgd dat de ramen van school beschilderd
werden in het thema ‘dieren’. Het ging erg vlot dit jaar want we hadden veel hulp van ouders.
Jaarvergadering
Op 17 september 2018 vond de jaarvergadering plaats. Dit is voor het bestuur een belangrijk
moment om verantwoording af te leggen over het door haar gevoerde beleid en steun te vragen
voor haar voornemens voor het nieuwe schooljaar. Alle stukken (statuten, huishoudelijk reglement,
jaarverslag, financieel jaarverslag en begroting) werden goed gekeurd. De ouderbijdrage werd voor
dit schooljaar vastgesteld op €46,50 per kind en de eigen bijdrage voor kamp groep 8 op €80,00 per
kind.
We zijn het schooljaar 2018-2019 met maar liefst 13 OV leden gestart. Een mooi aantal want hoe
meer handen, hoe minder werk. Gedurende dit schooljaar heeft Mieke Corts helaas haar
werkzaamheden voor de OV neergelegd. Marleen van Winden is ons in december 2018 komen
versterken en in juli 2019 is ook Wendy Hoogenboom toegetreden.
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Voor het schooljaar 2019-2020 zal het team bestaan uit:
- Judith van Diemen (voorzitter)
- Lisette Schiebroek (penningmeester)
- Ilja van der Voet (secretaris)
- Esther Roeleveld
- Thera Voorn
- Marloes Bos
- Marcha ten Brink
- Brigitte van den Bos
- Marloes Vermeulen
- Marjo de Boer
- Antoinette Boerman
- Hugo Bakker
- Marleen van Winden
- Wendy Hoogenboom
Mocht u belangstelling hebben om ons team te komen versterken, kunt u dit altijd bij een van ons
kenbaar maken of via een mail aan ov.diamant@wijdevenen.nl

Dag van de leerkracht
Op 5 oktober is de landelijke dag van de leerkracht.
De OV heeft het team verrast met een grote doos
‘Merci’ chocolade en speciale Diamant glazen.

Kinderboekenweek
Kinderboeken over vriendschap stonden dit jaar centraal in de Kinderboekenweek van 3 t/m 14
oktober 2018. Het motto bij het thema vriendschap is ‘Kom erbij’! Tijdens de Kinderboekenweek
werd een boekenmarkt georganiseerd waarbij 10% van de opbrengst van de verkoop voor de school
was, om nieuwe boeken aan te schaffen.
Daarnaast organiseerde de OV een voorleeswedstrijd
met als afsluiting van de Kinderboekenweek een
kinderboekenbal waarvoor alle kinderen uitgenodigd
werden in feestkleding. Tijdens het bal was er podium
en werden er gouden griffels uitgedeeld in verschillende
categorieën.
Een deskundige jury beoordeelde het werk van de kinderen.
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Schoolvoetbaltoernooi in de herfstvakantie
Dit jaar is er door de OV in de herfstvakantie wederom
een gezellig voetbaltoernooi georganiseerd in De Vlijt.
Kabouterpad groep 1-2
Op 17 oktober 2018 was het kabouterpad voor groep 1 en 2. Dit is een leuke activiteit voor de
kleuters waarbij ze in contact komen met dieren en waarbij ze spelletjes doen in het thema van de
herfst.

De kleuters zijn met z’n allen naar de kinderboerderij op het terrein
van Ipse de Brugge in Nieuwveen gegaan. Daar hebben ze in kleine
groepjes een speurtocht gelopen waarbij ze de verschillende kleuren
paddenstoelen moesten volgen en daarbij zijn ze Kwebbel
tegengekomen.

Kwebbel heeft hun een verhaal verteld en is aan het
einde van de ochtend met de kleuters op zoek gegaan
naar de schat.

Jumbo-actie
Ook dit jaar heeft de oudervereniging mee gedaan
aan de sponsoractie van de Jumbo. Bij iedere €15,aan boodschappen ontving men een sponsorvoucher
die via mobiel, tablet of pc geactiveerd kon worden
en vervolgens gedoneerd kon worden aan één van
de deelnemende verenigingen uit de gemeente
Nieuwkoop en Aarlanderveen, waaronder dus ook
de oudervereniging van De Diamant.
Op dinsdagavond 6 november 2018 mocht de oudervereniging €243,05 in ontvangst nemen.
Sintviering
De oudervereniging helpt ieder jaar bij de organisatie van de Sintviering.

De school wordt versierd voor de komst van Sinterklaas en de
kinderen mogen hun schoen zetten op school.
Voor de kleuters was er Pietengym in de Vlijt met twee Pieten erbij
die hier op de foto hun mooie, nieuwe Pietenpakken laten zien.
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Vervolg Sintviering
Op 5 december brachten de Sint en zijn Pieten een bezoek aan De Diamant.

Sint moest dit jaar terug naar Spanje vliegen om de
vergeten cadeaus op te halen. Hij kwam met 2
stewardessen aan bij de Diamant. Omdat de bagage
ook nog eens vertraging had, werden de cadeaus
gebracht door Chris Koeriersdiensten.

Er wordt altijd lekker gestrooid met
als resultaat…

Kerstviering
Op woensdag 19 december organiseerde de OV een Kerstdiner voor alle kinderen. De kinderen
werden om 17.00 uur in de Vlijt verwacht. De gymzaal was omgetoverd tot een waar restaurant waar
de tafels waren gedekt in Kerstsfeer. Iedereen had van huis iets lekkers mee genomen. Na het eten
werd er een mooi verhaal verteld en mochten de kinderen nog even lekker dansen.
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Klassenfeest
Op vrijdag 1 februari 2019 organiseerde de OV het jaarlijkse
klassenfeest voor groep 5 t/m 8.
Groep 5 en 6 werden om 17.30 uur op school verwacht. Zij gingen
eerst pannenkoeken eten en hadden daarna feest tot 19.30 uur.
De kinderen van groep 7 en 8 konden lekker dansen van 20.00-22.00 uur.

Carnaval
Op 22 februari 2019 mochten alle kinderen verkleed naar
school om Carnaval te vieren. Er werd geschminkt en er
waren allemaal leuke spelletjes. Het was een gezellige
feestdag.

Pasen
Dit jaar hebben de kinderen op dinsdag 16 april 2019 een Paasknutsel
gemaakt met de bedoeling dit weg te geven aan iemand die positieve
aandacht kon gebruiken.
Op witte donderdag 18 april 2019 werd Pasen gevierd.
De kinderen hadden met elkaar een Paaslunch op school
waarvoor ieder kind iets mee nam.
In de middag hebben de kinderen een Paasviering gehad in de Dorpskerk.

Meester- en juffendag
Op woensdag 8 mei 2019 vierden alle leerkrachten tegelijk hun
verjaardag. De kinderen mochten deze dag verkleed op school
komen. De cadeautjes werden betaald door de OV en de
klassenouders zorgden voor een leuk cadeau.

Schoolfotograaf
Op maandag 13 mei 2019 kwam de schoolfotograaf.
We hadden dezelfde fotograaf als vorig jaar.
Vorig jaar heeft de OV hieraan geld kunnen verdienen,
maar omdat we geen contract af hadden gesloten,
hebben we dat dit jaar niet kunnen doen.
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Schoolreis
Op dinsdag 21 mei 2019 gingen alle groepen op de jaarlijkse schoolreis.
Groep 1 en 2 gingen dit jaar naar speeltuin Zuideinde in Nieuwkoop. Een beetje spannend was het
wel, maar na een klein stukje in de auto, kwamen ze in een heerlijke grote speeltuin, waar voor elk
kind wel iets te beleven viel. Er is geschommeld, gefietst, gerend, gevoetbald, in de zandbak gespeeld
en nog veel meer. Om 12.00 uur kwam de patatkar en kregen alle kinderen een patatje en om 14.00
uur gingen de kinderen moe, maar voldaan terug naar huis.
Groep 3 en 4 zijn naar speeltuin Linnaeushof in Bennebroek geweest.
Ze gingen er met de bus naartoe. Er was veel te beleven en de kinderen
hebben een leuke dag gehad.

Groep 5, 6 en 7 zijn dit jaar naar de Efteling geweest.
Na ruim een uur in de bus, was er voor ieder wat wils.
Met goed weer en niet al te veel drukte in het park,
konden de kinderen in veel attracties.

Avondvierdaagse
Dit jaar heeft een groepje kinderen van de Diamant mee gedaan aan
de avondvierdaagse in Nieuwveen. Het idee om met een groep
kinderen van school te gaan wandelen, kwam van één van de
kinderen die het initiatief nam om een flyer op te hangen waarop
kinderen zich konden inschrijven. De avondvierdaagse vond plaats
van 21 t/m 24 mei 2019. Het waren dit jaar echte bikkels, want de
eerste wandelavond viel precies op de dag van het schoolreisje.

Omgeving schoolvoetbal
Op woensdag 29 mei waren de kinderen vrij vanwege een studiedag.
Er waren echter genoeg kinderen die graag mee wilden doen aan het
schoolvoetbaltoernooi voor scholen uit de omgeving. Er is met 4 teams
aan deelgenomen.

Activiteit groep 3-4
Op woensdag 5 juni 2019 gingen de kinderen van groep 3 en 4 naar de Vlijt waar ze 8 spelletjes
gingen doen: basketbal, spek happen, de bal door een gat gooien, touwtje trekken, lopen met een ei
op een lepel, gooien met een balletje in een opblaasbaar vierkant met, met de parachute spelen en
een spel buiten: bellenblazen waar je hele grote bellen mee kon maken. Het was een leuke en
gezellige ochtend.
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Oud papier
Gedurende het gehele jaar haalt de oudervereniging onder leiding van John Fransen en met behulp
van vele ouders het oud papier op. Dit gebeurt op de tweede zaterdag van de maand.
Een aantal ouders zetten trouw onze 3 mooie borden
ter aankondiging aan de weg. Daarnaast sturen we een
bericht naar alle ouders via de klassenapp ter herinnering.
Met het ophalen van oud papier genereren we ieder jaar
weer een mooi bedrag aan extra inkomsten voor de
oudervereniging.

Kamp Texel
De kinderen van groep 8 zijn van woensdag 26 t/m vrijdag 28 juni
2019 op kamp naar Texel geweest. De juffen zorgen voor de
organisatie en de OV zorgt voor bekostiging hiervan.

Sponsorloop
Dit jaar hebben alle kinderen op vrijdag 5 juli mee gedaan
aan de sponsorloop. Ze hebben dit super gedaan en hebben
met elkaar maar liefst € 5.777,20 opgehaald. De helft van dit
bedrag is gedoneerd aan een goed doel. De leerlingenraad
heeft gekozen voor het WNF. De andere helft is voor school
en zal besteed worden aan een schaduwdoek voor de
zandbak bij de kleuters zodat zij bij felle zon of warmte toch
heerlijk in de zandbak kunnen spelen. De rest van het geld
zal besteed worden aan de aanschaf van de nieuwe Chromebooks.

Corpus
De kinderen van groep 8 krijgen EHBO lessen en gaan
als afsluiting hiervan naar Corpus, een museum waarbij
zij een ‘reis door de mens’ maken.
Deze excursie wordt ieder jaar vanuit de Oudervereniging betaald.
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Schoonmaakavonden
De oudervereniging heeft het afgelopen jaar ondersteuning
geboden bij de schoonmaakavonden door: de deur te openen,
aanspreekpunt te zijn, de schoonmaaktaken te verdelen en te
zorgen voor koffie en thee. Samen met alle ouders voorzien we
de school van extra schoonmaakbeurten.

Schooltuin en dierenweide
Kinderen van groep 6, 7 en 8 onderhouden met elkaar een schooltuin.
De oudervereniging bekostigt de zaden, de tuinaarde en het benodigde
gereedschap voor de schooltuin.
Kinderen van groep 7 en 8 verzorgen ook de kippen, geiten en konijnen in de dierenweide.
De oudervereniging draagt bij in de kosten hiervan.

De laatste schooldag
Op donderdag 18 juli 2019 was de laatste schooldag van schooljaar 2018-2019.
Kinderen konden zich voor deze dag inschrijven voor verschillende workshops waaronder:
inlineskaten, toneel/dans, sushi maken, boksen, vakantieborden maken, speurtocht, American
Footbal, mozaïeken, sieraden maken, koekjes bakken, houten poppetjes timmeren, obstacle run en
schminken. Het was een leuke dag met veel verschillende activiteiten.

Tot slot…
Wij zijn ons ervan bewust dat alle activiteiten die wij organiseren niet van de
grond komen zonder hulp van ouders. We zullen u via de ouderhulplijst ook
volgend schooljaar weer benaderen voor hulp.
We willen hierbij alle ouders die het afgelopen schooljaar hebben geholpen,
bedanken voor hun inzet. We hopen dat we volgend schooljaar wederom een
beroep op jullie kunnen doen.

Jullie zijn top, bedankt!
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