Nieuwsbrief/Jaarverslag
Ouderraad – juli 2021

De Gantel heeft een actieve Ouderraad (OR) bestaande uit enthousiaste ouders met als doel de school (en het team) te helpen bij
het organiseren van (feestelijke, sportieve, creatieve en culturele) activiteiten en evenementen om alle leerlingen een onvergetelijke
tijd te bieden op school. In verschillende OR-commissies worden deze voorbereid en georganiseerd.

Bijna het einde van het schooljaar
Het is een vreemd schooljaar geweest, ook voor
de Ouderraad.
We hebben geprobeerd via de zijlijn en daar
waar mogelijk de school te helpen maar hopen
dat komend schooljaar normaler gaat verlopen
en dat we als Ouderraad vol energie en
enthousiasme activiteiten mogen regelen voor
de kinderen van de Gantel.
We wensen iedereen een hele fijne
zomervakantie en hopen dat er in het nieuwe
schooljaar weer meer mogelijk is!

Afscheid voorzitter, penningmeester
en vertrekkende leden
Op dinsdag 22 juni hebben we op het
schoolplein, op gepaste afstand, het schooljaar
met elkaar afgesloten en afscheid genomen van
onze voorzitter (Leonie Renckens),
penningmeester Mathijs Dik en twee OR-leden,
Melanie Broekman en Sandra de Jong.
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Veel leesplezier!
Vergaderingen Ouderraad
Vanaf het begin van het nieuwe schooljaar
hebben wij als Ouderraad via Zoom maandelijks
met elkaar vergaderd.
Namens school was
Herman van Reine
aanwezig bij onze
vergaderingen. Dat
was heel fijn omdat
we op deze manier
goed in contact bleven met de school.
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Leonie Renckens (huidige voorzitter): ‘’Ik ben
met groot plezier de afgelopen drie jaar de
voorzitter geweest van de Ouderraad. Hiervoor
was ik gedurende twee jaar lid van de
Ouderraad. Omdat mijn dochter in groep 8 zit
en de school gaat verlaten stop ik als voorzitter
van de Ouderraad. Ik vind het belangrijk dat de
Ouderraad een team is: een team van school,
Ouderraad en Medezeggenschapsraad. Mijn
ervaring is dat DAT de kracht is van de goede
onderlinge sfeer en goede samenwerking in het
team en dat we mede daarom met z’n allen vol
plezier in de OR zitten!!!

Leonie, we gaan je missen. Je bent gezellig,
betrokken, enthousiast, nauwkeurig, hartelijk,
altijd inzetbaar en was een hele goede
voorzitter! BEDANKT!
Gelukkig hebben, naar aanleiding van onze
oproep op Social Schools, een nieuwe
enthousiaste voorzitter gevonden:
Anna-Vera van Tubergen van Deurzen.
Haar dochter Elouisa zit in groep 1D.
Nieuwe penningmeester
Mathijs Dik stopt als penningmeester aan het
einde van dit schooljaar. Dankzij hem is de
financiële administratie van de Ouderraad
volledig op orde.
Mathijs heeft zijn werkzaamheden
overgedragen aan Itse Wiarda. Itse is sinds
oktober 2019 lid van de Ouderraad en heeft
veel ervaring met financiën. We zijn blij dat Itse
de werkzaamheden van Mathijs overneemt.
Vertrekkende leden
Wij bedanken Melanie Broekman en Sandra de
Jong voor hun inzet en enthousiasme en zullen
hun creativiteit, ideeën en inbreng gaan missen.

Leden Ouderraad gezocht!
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn we
op zoek naar nieuwe leden om de Ouderraad te
versterken.
De Gantel heeft een actieve Ouderraad (OR) die
de school (en het team) helpt bij het
organiseren van (feestelijke, sportieve,
creatieve en culturele) activiteiten en
evenementen om alle leerlingen een
onvergetelijke tijd de bieden op school.
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De Ouderraad beheert de jaarlijkse
ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan de
verschillende activiteiten.
Als lid van de Ouderraad ben je een
enthousiaste ouder die het leuk vindt om een
actieve bijdrage te leveren aan het
(mede)organiseren van activiteiten en wil
meedenken met de school.
In verschillende commissies worden de
activiteiten voorbereid en georganiseerd.
Onderstaand een overzicht van de verschillende
commissies:
 Sintcommissie/ Sintvoorieder1
 Kerstcommissie
 Wateringse Veld Loop
 Communicatiecommissie
 Musicalcommissie
 Evenementencommissie
 Knutsel/versiercommissie
Elk OR-lid zit in maximaal twee commissies.
Meehelpen met andere commissies mag
natuurlijk altijd. Communicatie in een
commissie verloopt vaak via een groepsapp en
overleggen van de commissies. Per commissie is
een aanspreekpunt/trekker, die de voortgang
en deadlines bewaakt. Alle
documenten/draaiboeken staan op Google
Docs.
Als je interesse hebt om ons te versterken of
meer informatie wilt stuur dan een bericht naar
de secretaris (claudia_vanschie@hotmail.com)
Wij kijken uit naar de reacties want wij kunnen
je hulp goed gebruiken.
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Financiën / Ouderbijdrage

Activiteiten Ouderraad

De ouderbijdrage is niet wettelijk verplicht,
maar de term vrijwillig is eigenlijk niet op zijn
plaats. De middelen die de school ontvangt van
het Ministerie van Onderwijs zijn toereikend
om les te geven. Er is echter niet veel financiële
ruimte om het standaard lesmateriaal aan te
vullen, of om leuke dingen voor de kinderen te
organiseren.

Graag blikken wij terug op een aantal van onze
activiteiten, die wij dankzij uw ouderbijdrage
(en ondanks Coronabeperkingen) hebben
kunnen realiseren.

Met de ouderbijdrage kan de schooltijd van uw
kind (eren) door de Ouderraad nog plezieriger
worden gemaakt.

Als Ouderraad hebben wij een langgekoesterde
wens van onszelf en de leerlingen (uit de
leerlingenraad)
in vervulling
laten gaan…..

Dankzij het gebruik van WIS-collect zien we dat
steeds meer ouders hun vrijwillige bijdrage
betalen. Hartelijk dank hiervoor!
Heeft u vragen over de bijdrage/financiën dan
kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met
onze nieuwe penningmeester, Itse Wiarda (te
bereiken via ouderraadgantel@gmail.com).

Namens de OR en MR willen wij u
hartelijk bedanken voor uw
ouderbijdrage!
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Dankzij de ouderbijdrage hebben de leerlingen
hun ouders kunnen verrassen met een leuk
cadeautje.

Via online vergaderingen
heeft regelmatig overleg
plaatsgevonden tussen de
Sintcommissie van de OR
en de Sintcommissie van
de school om het
Sinterklaasfeest in
Coronatijd voor te
bereiden. Sinterklaas
heeft in zijn tentje geslapen in de hal.
Vanaf de aankomst van Sinterklaas hebben de
kinderen wekelijks filmpjes ontvangen van de
Sint waarin spelletjes werden uitgelegd, die
gespeeld konden worden.
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Helaas kon de
Ouderraad niet de
school om in de
school in
Sinterklaassfeer te
brengen. Heel veel
dank aan alle
leerkrachten die
dit hebben
opgepakt.

Gelukkig hebben de kinderen genoten van een
heerlijk Sinterklaas (coronaproof) feest!

1
Ondanks de Coronamaatregelen heeft de
Ouderraad ook dit jaar samen met de school
zich ingezet voor de Stichting Sintvoorieder1.
Deze Stichting wil zoveel mogelijk kinderen,
wonend in Nederland en die leven in zichtbare
en verborgen armoede een Sinterklaascadeau
geven.
De actie ‘’Sintvoorieder1’’ was een groot
succes.

Wij hebben heel veel speelgoed ingezameld,
waardoor de Stichting veel kinderen heeft
kunnen verrassen met een sinterklaascadeau
op 5 december en is Sinterklaas dankzij u, ook
in Coronatijd, een feest voor ieder kind
geworden. BEDANKT!

Wij willen iedereen bedanken die
heeft geholpen het Sinterklaasfeest
en de actie Sintvoorieder1 tot een
groot succes te maken!

Als dank voor hun inzet in
deze bijzondere tijden
heeft de Ouderraad alle
leerkrachten verrast met
een handgemaakte kaart
en een cadeautje. De
leerkrachten waren er zeer
blij mee.
Veel dank aan de
leerkrachten voor het
versieren van de school.
Door de Ouderraad zijn de
boodschappen besteld voor
het kerstontbijt. Deze is door school opgehaald
en verdeeld over de klassen.
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/
Leerkrachten hebben gebruik gemaakt van de
mogelijkheid iets leuks aan te schaffen voor de
klas (extra lesmateriaal) of aankleding van de
klas.

Helaas kon de Wateringse Veld Loop niet in de
huidige vorm doorgaan.
We hebben alle meesters en juffen tijdens
‘’juffendag’ ’verrast met een pot snoep.

Leuk nieuws:
Thema-avond Ouderraad 2022
Omdat de thema-avond van de Ouderraad vorig
jaar een groot succes was organiseren we op
dinsdagavond 15 februari 2022 (indien de
situatie het toelaat) opnieuw een thema-avond
voor ouders en leerkrachten.
Noteer deze datum alvast in uw agenda!

Wilt u in contact komen met de
Ouderraad?
Via mail zijn wij te bereiken:
ouderraadgantel@gmail.com

Alle kids hebben een waterijsje gekregen van de
Ouderraad.
De Ouderraad heeft de inkopen gedaan voor
Musicalavonden.

We hopen dat u ons
jaarverslag met veel plezier
heeft gelezen en wensen u
een fijne zomervakantie!
Onze eerstvolgende
nieuwsbrief zult u in sept/okt
ontvangen!

Op de laatste schooldag zullen de kinderen,
rekening houdend met de regels, verrast
worden met een heerlijk ijsje van de
Wateringse IJssalon.

Deze commissie heeft ervoor gezorgd dat u via
nieuwsbrieven op de hoogte blijft van de
activiteiten. Ook in het nieuwe schooljaar zult u
regelmatig een nieuwsbrief ontvangen.
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