Jaarverslag “Oudervereniging Openbare Basisschool Ter Borch” 2019-2020
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 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 vaak via leerkrachten maar met name via de
groepsouders (mbv whatsapp en email). 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 de volgende leden; Karin Woudstra (secretaris), Geuvert
Lolkema (penningmeester), hij werd dit jaar opgevolgd door Mark Lazonder, Tineke
Swinkels, Nanda Boekhoudt, Janine de Zeeuw, Chantal Blokpoel, Heleen Swaak (secretaris),
Lieneke de Zeeuw (voorzitter). Als nieuwe lid verwelkomde we Jose Westerhof. 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 feestavond
worden naast OV-leden ook andere ouders al vroegtijdig bij de organisatie betrokken. Vele
handen maken licht werk. N.a.v. aanbevelingen kascommissie zijn we bezig te kijken en
informeren of onze huidige statuten aangepast dienen te worden.
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:
Dit schooljaar stond grotendeels in het teken van Corona. Helaas zijn een groot aantal
activiteiten o.a. slotfeest, viering Pasen en avondvierdaagse hierdoor niet doorgegaan . Graag
hadden wij mee leuke dingen voor de kinderen willen organiseren, echter door de regelgeving
was dit simpelweg niet mogelijk.
Groepsouders:
Dit jaar zijn de groepsouders door de OV geïnformeerd over de inhoud van deze taak binnen
onze school via een document.
Algemene ledenvergadering 30 oktober 2019:
Op deze avond stond de vergadering gepland. Doch slechts 1 ouder (de toekomstige
penningmeester) had zich aangemeld voor deelname, waarop wij hebben besloten de
vergadering te annuleren. Ouders hebben inzage op jaarverslag, jaarrekening en begroting
van de OV via de website van school.
4 Mijl oktober 2019:
Ruim 60 kinderen van onze school hebben meegedaan samen met docenten en ouders. Er zijn
vaantjes uitgedeeld aan de deelnemers na hun geweldige sportieve prestatie.
Sinterklaasfeest:
Sint en zijn Pieten kwamen dit jaar aan met een hele grote brandweerauto! 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 zak te stoppen. 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. Terwijl in de klassen door
de kinderen gegeten werd, konden ouders samenkomen in de centrale hal en genieten van een
glaasje glühwein. Ook het ouderkoor was van de partij om de kinderen tijdens het diner in
kerstsfeer te brengen door bekende kerstliederen te zingen.

Versiering van de school:
Dit jaar zijn er nog enkele vrolijk gekleurde stoelen voor op de gang gekocht. Evenals enkele
nieuwe kerstbomen!
Sponsoractiviteiten:
Er zijn dit jaar geen sponsoractiviteiten gehouden.

Afscheid groep 8
Helaas geen musical dit jaar. De kinderen zijn op een opblaaskussen de school als het ware de
uitgesprongen (ipv dat ze door de meesters school uitgegooid werden zoals te doen
gebruikelijk).Wel kon de traditionele laatste dag gewoon gehouden worden. De OV heeft de
drie groepen 8 budget gegeven om hun schooltijd goed af te sluiten.

