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Samenstelling: 
In de loop van het jaar hebben we een drietal nieuwe leden mogen begroeten. Als gevolg van de 

maximale zittingsduur (6 jaar) hebben 2 leden afscheid genomen. Vanwege dezelfde reden zullen in 

het schooljaar 2011-2012 nogmaals 4 leden afscheid moeten nemen waardoor er vacatures ontstaan 

voor 3 nieuwe leden. Hierdoor moet het totaal weer op 11 leden (ouders) komen. 

Door het vertrek van Marian Bijkerk-Hofman is haar plaats ingenomen door Anneke Rosier en 

Marion Slootweg. 

 
Voorzitter: Alexandra Mulder 

Penningmeester: Annemiek Gjaltema 

Secretaris: Ciska Vinckers 

 

Leden: 

José de Velde 

Marga Nijmeijer 

Bernadet Bijkerk 

Betty Postma 

Marieke Siertsema 

Désirée Kruithof 

Diana Pit 

Sylvia de Haan 

Miranda van der Meulen 

 

Namens het schoolteam: 

Anneke Rosier 

Marion Slootweg 
 

Activiteiten overzicht: 
Spelletjesdag: Thema “Piraten”. Er is gezorgd voor drinken en broodjes knakworst voor de 

kinderen. Koffie, thee met koek voor leerkrachten en hulpouders. De kinderen konden eierkoeken 

versieren. 

Algemene ouderavond: De koffie en thee is verzorgd door de OAC. 

Sinterklaasfeest: Voor de onderbouw zijn ook dit jaar weer de cadeautjes en schoencadeautjes 

ingepakt door de OAC. 

Kerstviering: De kerk is door een aantal leden aangekleed. De volgende ochtend hebben de 

kinderen op school chocolademelk/ranja en een kerstkransje gekregen. Tevens kregen ze een kaars 

mee naar huis. Dit alles verzorgd door de OAC. 

Projectweek: Thema “Ter land, ter zee en in de lucht”. De OAC heeft gezorgd voor de koffie, thee 

en limonade tijdens de kijkavond. 

Paasviering: Met behulp van een aantal hulpouders is er gezorgd voor gesmeerde matses en 

limonade in alle groepen. Ook vonden de kinderen weer paaseitjes in hun paaswerkjes. 

Avondvierdaagse: Gezorgd voor het drinken voor leerlingen, meelopende ouders en leerkrachten 

langs beide routes op alle avonden. Verzorgd samen met hulpouders. 

Spelletjesdag (vossenjacht): Onderweg was er voor de kinderen drinken en bij terugkomst op 

school een ijsje. Voor de ouders was er koffie, thee en cake. 

Musicalkaartjes: Via de OAC hebben alle hulpouders, als dank voor hun inzet, allemaal een kaartje 

gekregen voor de afscheidsmusical van groep 8. 

Reshare: Tijdens het schooljaar zijn er weer een aantal kledinginzamelingen geweest waarvan de 

opbrengst besteed is aan schoolse zaken. 


