JAARVERSLAG OUDERVERENIGING DE WIJE 2020-2021

Schooljaar 20-21
In het schooljaar 2020-2021 zijn we als Peperhof en Tellegen samen
gegaan tot De Wije. Deze samensmelting is soepel verlopen. Helaas
hebben we eigenlijk het hele jaar te maken gehad met corona. Bij veel
activiteiten waar wij als oudervereniging normaal bij betrokken zijn,
hebben we dit jaar minder/niet kunnen helpen. Hierdoor hebben
ouders elkaar veel minder kunnen ontmoeten dan in een normaal jaar.
De kinderen hebben de maand januari, door corona, online onderwijs
gehad en ook daarna moest er nog wel eens een klas of leerling
thuisblijven. Voor ons als ouders was dat enorm jammer en balen (net
als voor de kinderen natuurlijk).

Leden
In de oudervereniging (ov) zaten in het schooljaar 2020-2021:
Anne-Karien Smeets (voorzitter)
Simone Stoltz (penningmeester)
Agnes Schurink (secretaris)
Marjolein Barendse (notulist)
Jessica Roeke
Bea Zieleman
Daisy van de Vegte
Laura Hiethaar
Ineke Kruiper
Marjan Brouwer
Anneke Roessink
Lizan Maatman

Vergaderingen
In het schooljaar 20-21 hebben we als oudervereniging 11 keer
vergaderd, waarvan 1x net voor de zomervakantie om elkaar alvast te
leren kennen. Bij de vergaderingen worden ook altijd leden van het
onderwijsteam uitgenodigd en dat waren dit schooljaar iedere
vergadering 2 personen: 1 van het management en 1 van de leraren.
De Medenzeggenschapsraad is bij de vergaderingen van de OV het
afgelopen jaar vertegenwoordigd door Mariska Zuidinga.
Georganiseerde activiteiten
In dit schooljaar heeft de OV helaas lang niet zoveel kunnen helpen als
we graag hadden gewild, want Corona gooide nogal eens roet in het
eten. De activiteiten waar we wel bij konden helpen (soms financieel
en soms met een paar extra handen):
- Sinterklaasfeest. De sint was online dit jaar. Maar kadootjes op
de dag zelf en in de schoen gingen gelukkig wel gewoon door.
- Alternatief schoolreisje, in de school met Mad Science.
- Schoolfotograaf
- Pasen/lentefeest, waarbij groep 3 naar Het Weijtendaal is
geweest. En de kinderen per groep op het plein zijn geweest.
- Slotfeest op het plein met een stormbaan en patat.
Acitiviteiten die helaas helemaal niet door konden gaan:
- Wandel4daagse

Financieel
De financiën van Tellegen en Peperhof zijn samengevoegd op een
gezamenlijke (nieuwe) rekening t.n.v. de oudervereniging De Wije. De
begroting van dit jaar was lastig op te stellen. Het was moeilijk te
voorspellen welke activiteiten dit jaar door zouden gaan en welke niet.
Voor de ouderbijdrage van aankomend schooljaar hebben we
besloten dat de ouders die afgelopen jaar niet hebben betaald, hier
alsnog de kans voor krijgen. De ouders die afgelopen jaar wel hebben
betaald, hoeven aankomend jaar niet meer te betalen. De
ouderbijdrage is dus ook hetzelfde als afgelopen jaar: 40 euro per kind.

We hopen dat komend schooljaar weer een ‘gewoon’ schooljaar
wordt, dat we de school weer in mogen en dat alle activiteiten weer
door kunnen gaan.
Samen maken we er een geweldig 2021-2022 van!

Voor vragen over dit jaarverslag kunt u terecht bij Anne-Karien Smeets
(moeder van Jesper gr. 6, Maarten gr. 4 en Wende gr. 1). Dat kan
gewoon bij het hek of via de mail annekariensmeets@gmail.com.

