Jaarverslag Oudervereniging SBO Focus 2017-2018
Inleiding:
Met dit verslag willen wij u als ouders/verzorgers laten weten wat de oudervereniging heeft
betekend voor uw kind(eren). Het afgelopen jaar zijn de gebruikelijke evenementen mede mogelijk
gemaakt door de organisatie van de oudervereniging, samen met vele hulpouders en de inzet van het
team. Dankzij de gezamenlijke inspanning hebben de kinderen van SBO Focus kunnen genieten van
de “extraatjes” die uitermate belangrijk zijn naast het lesprogramma. Wij zijn ook blij dat we ons
steentje hebben kunnen bijdragen, zodat de kinderen iedere dag weer met plezier naar school toe
gaan.

Overleg en samenstelling
Gedurende het schooljaar 2017/2018 heeft de oudervergadering 8 maal vergaderd. Bij al deze
vergadering waren twee vaste leden van het team aanwezig. Vaste agendapunten tijdens deze
vergaderingen zijn nieuws vanuit school, stand van zaken lopende activiteiten en evaluatie van
afgeronde activiteiten






Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Algemeen lid:



Team lid:

Hakima Boutaibi
Monika de Vries
Renate Elves
Janine van den Boom
Sacha Derks
Janet Denissen
Angelique Heijmans
Monique Jacobs
Daisy Mennen
Yvonne Vossen
Hanneke Nabben
Jip Swinkels

Vorig schooljaar zijn er enkele OV-leden vertrokken en omdat er na het einde van dit schooljaar weer
2 leden afscheid nemen van de OV zijn er gedurende dit schooljaar een aantal nieuwe leden
toegetreden. Dit zijn Janine van den Boom en Janet Denissen.

Activiteiten:
Er zijn een aantal werkgroepen dan wel commissies waarin 1 of meerdere leden vanuit de OV in
deelnemen of het coördineren.






Verkeer:
A4Daagse:
Luizenscreening:
Lief en leed:
Evenemententeam:




Versiergroep:
Schoolfotograaf:

Angelique (OV), Monika (OV), juf Linda
Monique (OV)
Yvonne (OV) & Daisy (OV)
Hakima (OV)
Angelique (OV), Sacha (OV), Daisy (OV), juf Hanneke N., juf Maartje,
juf Marloes, juf Nicole
Hakima (OV), Renate (OV), Monika (OV)
Renate (OV)

Er zijn door het jaar heen verschillende activiteiten die door de OV zijn georganiseerd of waaraan de
OV medewerking heeft verleent.
- Sinterklaas:

de OV heeft samen met leden van het team en enkele ouders, voor start
festiviteiten Sinterklaas, de school versierd. De OV heeft de inkopen gedaan
en samen met het team het een feestelijke dag gemaakt voor iedereen.
Vanuit de OV is een staf voor Sinterklaas aangekocht. Deze blijft eigendom
van Focus.

-Kerst:

De OV heeft samen met enkele ouders voor Kerst de school versierd.

-Nieuwjaarsreceptie:

Deze was goed bezocht en erg gezellig. Er waren meer dan genoeg hapjes
aanwezig die door de ouders verzorgd waren.

-Schoollierenloop:

Dit is een buitenschoolse sportactiviteit en vond op 27 januari 2018 plaats.
Hier deden helaas maar 2 kinderen van Focus aan mee. Beide kinderen
hebben de 1e plaats behaald in hun leeftijdscategorie.

-Carnaval:

Tijdens de gezellige carnavalsviering heeft de OV gezorgd voor wat lekkers en
ranja en hebben de OV, team en ouders geholpen met enkele activiteiten
zoals schminken en konden de kinderen hun haren laten doen. De kosten van
de spuitbussen en schmink zijn door de OV betaald.

-Pasen/voorjaarsmarkt: de OV heeft de school versierd. Op 22 maart is er een voorjaarsmarkt
georganiseerd waarbij OV, team en ouders meehielpen. Tegen een
vergoeding konden er in verschillende lokalen workshops worden gevolgd of
je geluk beproeven bij de bingo. In de aula kon men wat te eten en drinken
kopen en konden de kinderen tegen vergoeding met pitzakken gooien of aan
het rad van fortuin draaien. Het was een geslaagde avond. De opbrengst was
iets meer dan € 300,-. Met een gedeelte van de opbrengst is samen met
school een stormbaan gehuurd voor de Koningsspelen.
-Koningsdag:

deze dag is gestart met een gesponsord koningsontbijt waarna er
verschillende rondes waren zoals spel, judo, dans en kickboxen waar de
kinderen zich voor konden opgeven. Ook was er een stormbaan gehuurd
welke door de leerkrachten werd geopend en welke daarna goed door de
kinderen is gebruikt.

-Schoolfotograaf:

ook dit jaar is er door de OV een schoolfotograaf geregeld. Er is op 24 april
foto’s gemaakt van de kinderen, groepen en het team. Deze mooie foto’s
konden digitaal besteld worden.

-Avond4daagse:

deze vond plaats op 7, 8, 9 en 10 juni. Dit jaar deden er vanuit de Focus 3
groepen mee die de 3, de 5 en de 10 kilometer liepen. In totaal hebben er 27
kinderen meegelopen en hebben we in totaal hulp gehad van 20 begeleiders.

Financiën:
We hebben dit jaar met een positief saldo afgesloten. De exacte cijfers zijn te vinden in het
financieel jaarverslag.

