
Jaarverslag 2015-2016

Beste ouders,

Dit is het jaarverslag van de oudercommissie van OBS De Meent over het 
schooljaar 2015-2016. In dit verslag kunt u lezen welke activiteiten wij als 
oudercommissie voor uw kind(eren) hebben georganiseerd. Uiteraard kunnen 
wij dit niet zonder uw hulp en financiële bijdrage. Daarom willen we alle ouders 
die hebben geholpen bij de activiteiten hartelijk bedanken.

Het eerste feest dat wij samen met de leerkrachten organiseerden is het 
Sinterklaasfeest. Alle kinderen mochten hun schoen zetten en uiteraard 
werden die gevuld met een cadeautje.  Op 4 december hebben we de Sint 
opgewacht op het schoolplein. De Sint en zijn pieten kwamen aan in een 
fruitbakken treintje. De Sint en zijn zwarte pieten hebben er een feestje van 
gemaakt samen met de kinderen.  Het was een gezellige en ontspannen 
ochtend.

Zoals elk jaar wordt , zodra de Sint vertrokken is , de school en gymzaal versierd 
in Kerstsfeer. Woensdag 16 december stond in het teken van de Kerst. Die 
ochtend hebben de kinderen de Kerstmusical “De Sneeuwkoningin” 
voorgedragen aan de opa’s en oma’s. Het Kerstdiner was  ’s avonds in de klas. 
Ouders en kinderen hadden hun best gedaan om heerlijk te koken en te 
bakken, zodat iedereen wat lekkers had om te eten. Na het Kerstdiner was de 
Kerstmusical “De Sneeuwkoningin” . Het was een prachtige musical die de 
kinderen schitterend hebben voorgedragen aan de ouders.



Na de Kerst hebben we als oudercommissie even adempauze voor we ons 
kunnen richten op het volgende feest en dat is het Lentefeest (voorheen 
Paasfeest).

Het Lentefeest was dit keer in het bos via een fotopuzzeltocht op zoek naar 
leuke plekjes waar ze dan een spel moesten uitvoeren. Daarna stond er een 
heerlijke lunch klaar voor iedereen in de klassen.

Op 30 juni was het zomerfeest(eindfeest). Het thema was de Betuwe. De 
kinderen hebben genoten die dag helaas was het binnen maar dat mocht de 
pret niet drukken.

Dan is er zoals elk jaar het schoolreisje. Op 6 juli zijn Groep 1 t/m 6 naar de 
Spelerij en de Uitvinderij in Dieren geweest. Het was een leuke, leerzame en 
gezellige dag.

Mochten er na het lezen van dit verslag nog onduidelijkheden zijn, dan horen 
we dat graag van u.

Hartelijke groeten,
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