
Jaarverslag 2020-2021

Beste ouders,

Dit is het jaarverslag van de oudercommissie van OBS De Meent over het

schooljaar 2020-2021. 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 organiseerden is de meester juffendag. We begonnen

deze dag met het nationaal schoolontbijt in de klas.

De kinderen hebben in hun eigen lokaal met docent en een ouder geknutseld.

In de kleuterklas maakte de kinderen een kistje met herfstspullen, ze vulde

hiervoor bv walnoten en maakte daar een poppetje van. In de overige groepen

maakte de kinderen van fimoklei een beeldje.

Daarna hebben alle kinderen en docenten zelf kleding ontworpen van

gerecyclede materialen, er volgde toen een modeshow in de klas met daaraan

een prijs verbonden.

De docenten kregen door de mooie giften van de ouders allemaal een cadeau

wat paste bij hun hobby.

Daarna volgde het Sinterklaasfeest. Alle kinderen mochten hun schoen zetten

en uiteraard werden die gevuld met een cadeautje, alle kinderen kregen

knikkers. Op 4 december was er contact via Google meet en de kinderen

moesten op zoek naar de sint en piet, deze bleken verstopt te zijn op het dak.



Groep 1 tm 5 kregen van de sint een cadeau en groep 6 tm 8 hebben een

surprise gemaakt met gedicht en een cadeau. Ook hebben de klassen dit jaar

een gezamenlijk cadeau gehad. Het was een leuke en gezellige dag.

Zoals elk jaar wordt , zodra de Sint vertrokken is , de school versierd in

Kerstsfeer. Helaas werd toen in het land corona heviger en moest de school

sluiten en kregen alle kinderen thuis onderwijs. Daardoor vervielen er helaas

wat feesten.

Vanuit de OC hebben alle ouders een presentje thuis gekregen voor het

ondersteunen van de kinderen met het onderwijs thuis.

1 April was het Lentefeest, door de maatregelen voor corona hebben de

docenten deze dag zelf georganiseerd. Vanuit de oudercommissie werd er mee

betaald aan de hindernisbaan.

Het schoolreisje  op 7 juli ging dit jaar naar de Julianatoren in Apeldoorn, daar

hebben de kinderen een hele leuke dag gehad.

Zomerfeest was op 9 Juli en stond in het teken van vakantie. De hele school was

van binnen en buiten leuk versierd en aangekleed.

Aan het eind van de ochtend was er een optreden van alle groepen voor de

ouders. We sloten deze dag af met zijn allen met een broodje knakworst ,

stukjes komkommer en een glaasje limonade.

Dit was het schooljaar van 2020-2021, we hopen dat we het komende

schooljaar weer alle feesten kunnen organiseren.

Mochten er na het lezen van dit verslag nog onduidelijkheden of vragen zijn,

dan horen we dat graag van u.

Hartelijke groeten,
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