Jaarverslag “Oudervereniging Openbare Basisschool Ter Borch” 2017/2018
Doelstelling en taak:
De Oudervereniging OBS Ter Borch (OV) heeft tot doel om ouders en verzorgenden van
leerlingen bij de school te betrekken in de ruime zin van het woord. Ouders ondersteunen
school (directie en team) vooral bij de organisatie en uitvoering van allerlei activiteiten. Het
betreft activiteiten die geïnitieerd worden door school. Daarnaast zijn er activiteiten die niet
alleen school raken maar ook de buurt. Denk aan verkeer. Bij een groot leerlingenaantal is het
van belang om een goed contact te onderhouden tussen diverse partijen, om het een en ander
te organiseren en te ondersteunen. De taak van de OV is het coördineren van deze activiteiten
tussen betrokkenen.
Contact en ondersteuning:
Het contact tussen de OV en de ouders verloopt via leerkrachten maar met name via de
groepsouders. Op deze wijze kunnen ouders snel bereikt worden.
De OV is te bereiken via e-mail ov.terborch@stichtingbaasis.nl ook op de website van school
www.obs-terborch.nl staat informatie.
Organisatie:
Dit schooljaar bestond de OV uit 7 leden; Karin Woudstra (secretaris), Geuvert Lolkema
(penningmeester), Annette Szirmai, Tineke Swinkels, Sabine Burkunk, Heleen Swaak,
Lieneke de Zeeuw (voorzitter). Namens het team is Anneke Dalmolen aanwezig bij de
vergaderingen.
Voor grote activiteiten zijn er draaiboeken ontwikkeld welke jaarlijks gebruikt kunnen
worden. Per activiteit is/zijn een/twee leden van de OV verantwoordelijk en dus ook
aanspreekpunt. Door de omvang van een aantal activiteiten zoals Sinterklaas en de
Muziekavond worden naast OV-leden ook andere ouders al vroegtijdig bij de organisatie
betrokken. Vele handen maken licht werk. Dit jaar verwelkomen we Nanda Boekhoudt als
nieuw lid!

Partijen:
Naast OBS Ter Borch zijn er andere partijen regelmatig betrokken bij diverse activiteiten,
zoals beheerder van het pand (stichting TRIAS). Er waren afgelopen jaar geen gezamenlijke
activiteiten met de Rietzanger. De voorzitter van de OV woont de vergaderingen van de MR
bij, zodat we elkaar gemakkelijk op de hoogte kunnen houden van ontwikkelingen in beide
groepen.

Activiteiten waarmee de OV zich het afgelopen schooljaar heeft beziggehouden:
Groepsouderbijeenkomst :
Voorafgaand aan de ledenvergadering vond een ontmoeting plaats van enkele leden van het
OV-bestuur en groepsouders. Naast informatie over de taakverdeling is er inhoudelijk op
enkele evenementen ingegaan.
Algemene ledenvergadering 29 november 2017:
De vergadering werd bezocht door 25 mensen(6x MR, 4x OV, 2x directie, ouders en
docenten).Het jaarverslag en financieel jaarverslag werden besproken. Hierna lichtte de MR haar
activiteiten toe. Hierna presenteerde Bert Wansink de uitkomsten van het
oudertevredenheidsonderzoek.

4 Mijl oktober 2017:
Er zijn zonnebloemen uitgedeeld aan de deelnemers van de 4 Mijl na hun geweldige sportieve
prestatie.
Kleine muziekavond november 2017:
De jaarlijkse ‘kleine muziekavond’ is speciaal gericht op de kinderen van school die hun
muzikale talenten willen laten horen. Het is in vergelijking met de ‘grote’ muziekavond een
klein en intiem gebeuren. Een groot aantal kinderen uit groep 3 t/m 8 musiceerden er lustig op
los in drie sessies. Voor de aanwezigen was er koffie/thee en limonade.
Sinterklaasfeest:
Sint en zijn Pieten bezochten wederom onze school. Sint kwam in de fietskar vanaf de
Onlanden. Vóór de grote dag was er voor een schoentraktatie gezorgd door de rommelpiet. De
cadeau-pieten waren er weer in geslaagd om voor de onderbouw voor elk kind iets in de
schoen te leggen. De oudere kinderen hebben voor elkaar gedichten en surprises gemaakt. Er
werd weer limonade door enkele ouders rondgedeeld.
Kerst:
Op de woensdag voor de kerstvakantie is het inmiddels een echte traditie om kerststukjes te
maken. Op donderdagavond was er weer het jaarlijkse kerstdiner. Veel ouders hebben
genoten van de glühwein. Ook het ouderkoor was van de partij om de kinderen tijdens het
diner in kerstsfeer te brengen door bekende kerstliederen te zingen.

Pasen:
De kinderen versierden een doos met daarin het paasontbijt voor een klasgenootje. Alle
kinderen kregen een paasei, verzorgd vanuit de OV. De hoogste groepen gingen ‘walnoten
schieten’.

Avondwandelvierdaagse 28 mei t/m mei 2018:
De heftige regen en flinke onweersbuien zullen we van deze editie met name herinneren.
Helaas konden 2 avonden niet doorgaan hierdoor… De andere avonden werd wel 5 km
gelopen door de groepen 1 t/m 5 en 10 km door de groepen 6 t/m 8 in Eelde, vanaf zwembad
Lemferdinge. Van onze school deden ook dit jaar weer heel veel kinderen mee. De
inschrijvingen voor deelname werden dit jaar ook weer digitaal gedaan. De OV-coördinator
had met behulp van de groepsouders alles weer in goede banen geleid. Veel ouders liepen
mee als begeleider. Dit ranja/fruit voor de kinderen van onze school werd opnieuw verzorgd
door de OV.
Muziekavond 13 juli 2018:
Ook dit jaar weer het sluitstuk van het schooljaar. Per klas werd er een liedje, soms zelfs met
ingestudeerde dansjes, ten gehore gebracht. Het schoolorkest was groots in alle opzichten met
dank aan een aantal zeer enthousiaste ouders.
De catering bestond dit jaar uit een pasta-bus. Helaas konden ze hun belofte van snelle
bediening niet helemaal waarmaken, wat lange rijen veroorzaakte. Verder weer de vertrouwde
stands met o.a. bier en wijn, limonade, ijsjes, snoep, koek en broodje worst.
Veel werk werd verricht door ouders; hulp voor de catering, hulp bij het oefenen, het
klaarzetten van de stoelen en het weer opruimen en schoonmaken op de zaterdagochtend.
Bemanning van de kraampjes later op de avond blijft moeizaam, hiervoor zoeken we nog naar
een passende oplossing. Trias was als beheerder weer van de partij voor de verzorging van
(alcoholische) drankjes. Muziekschool Ben Hesselink heeft geholpen met het instuderen van
de muziekstukken voor het schoolorkest.
Musical:
De groepen 8 hebben afscheid genomen met een leuke musical. De leerlingen kregen een
afscheidscadeautje en bloemen vanuit de OV en we wensen hen alle goeds voor de toekomst
en veel plezier op hun nieuwe school.
Versiering van de school:
Inmiddels is er een nieuwe commissie die met behulp van ouders op diverse momenten de
school versiert. De hoeveelheid materiaal is niet meer afdoende.
Sponsoractiviteiten:
Er zijn dit jaar geen sponsoractiviteiten gehouden.

Verkeer:
De werkgroep verkeer houdt zich bezig met een veilige omgeving rond school. Aandacht is
besteed aan loop- en fietsroutes. De commissie houdt de ontwikkelingen in de omgeving goed
in de gaten. Er wordt gekeken of het mogelijk is de kinderen vanuit de Waterwijk in de
ochtend veilig over te laten steken m.b.v. klaar-overs.
Schoolplein-14:
Door de inspanningen van school, de OV en enkele betrokken ouders is het grote schoolplein
ingericht. De keuze is gevallen op Schoolplein14 van de Cruyff Foundation. Schooplein14 wil
de buitenruimte zo inrichten dat kinderen uitgedaagd worden om te sporten en bewegen.
Jaarlijks zal er geld beschikbaar moeten blijven om materialen aan de schaffen.

