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Voorwoord

Zoals ook elk jaar geven wij in dit verslag een uitleg over de besteding van de Ouderbijdrage
welke 25 euro per kind per schooljaar bedraagt. Wij geven aan hoe dit besteed is en waar het
aan uit is gegeven.
Wij zijn er trots op om te vermelden dat het bedrag al jarenlang niet is verhoogd en dat ruim
95% van alle ouders deze bijdrage ook heeft betaald. Ook dit jaar hebben we weer vele leuke
uitjes kunnen organiseren (velen ook gratis). We hadden nog meer uitjes kunnen maken,
want het budget is er.
Daarom is er een bedrag per klas meegenomen naar schooljaar 2019 zodat we naast de
schoolreis extra ruimte voor uitjes hebben.
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Namens de Oudervereniging,

Mathilde Nouwen-Kapoen, voorzitter

1. Verslag van het bestuur
Ook dit schooljaar is de Oudervereniging (OV) weer actief geweest met het organiseren van leuke
activiteiten voor de kinderen op OBS De Uitkijktoren. Het “kijk-op”-concept draaide het zesde jaar. We
merken dat het nog steeds wat lastig blijft om voor de groepen 5 t/m 8 activiteiten te plannen maar dit
gebeurt wel steeds meer.
In dit verslag vertellen we kort over verschillende activiteiten welke in het schooljaar 2018-2019
hebben plaatsgevonden.

1.1
Bestuursleden Oudervereniging
Het bestuur was in het schooljaar 2018-2019 opgebouwd uit 8 personen.
Vanuit school heeft juf Milan Korsten zitting in de OV.
Er hebben eind van dit jaar drie ouders afscheid genomen, te weten Nancy van Hees, Dagmar
Geraedts en Marielle Reijnders.
Verder zaten in de OV voor schooljaar 2018-2019
Mathilde Nouwen-Kapoen (voorzitter)
André van Beerendonk (penningmeester)
Mieke Janssen-Reijnders
Coen van der Zanden
Mireille Indemans
Jeroen en Jessica van Dijk (nieuw lid per 2019)
De OV kwam in het schooljaar 2018 / 2019 ongeveer tien keer bijeen in vergadering.
De activiteiten zijn georganiseerd in nauw overleg en samenwerking met het team. Zij hadden niet
georganiseerd kunnen worden zonder de hulp en bijdragen van ouders, grootouders en verschillende
organisaties in welke vorm dan ook. Daarvoor onze dank!

1.2 Activiteiten

Verlichtingscontrole
Er is een verkeerswerkgroep geformeerd die alert blijft kijken naar de
verkeersveiligheid om school. Hiervoor zijn diverse acties, bv.
fietsencontrole, goed parkeergedrag belonen, contact met
busmaatschappij en Odaschool. Afgelopen schooljaar hebben we
samen met de Odaschool Boshoven verlicht georganiseerd.
Bij alle kinderen die op de fiets naar school kwamen werd de verlichting
gecontroleerd.

Sinterklaashuis voor kleuters
Ook dit jaar kwam Sinterklaas met zijn Pieten de Uitkijktoren bezoeken. Op 16 november is door een
aantal OV ouders en hulpouders hard geknutseld om weer een mooi speelhuis voor de kleuters te
maken.

Bezoek Sinterklaas 5 december
Op 5 december kwamen de pieten en de Sint op bezoek. Dat was een geslaagde dag! Hij werd
hartelijk ontvangen in de speelzaal en ging daarna nog even langs de klassen van de onderbouw.
Uiteraard werd ook het klassencadeau niet vergeten. Sint bezocht niet alleen de onderbouw, ook ging
hij in vogelvlucht bij de bovenbouw even binnen. De bovenbouw kwam met alle groepen samen in de
hal. Daar bezocht Sinterklaas hen op het podium. De bovenbouwleerlingen maakten surprises voor
elkaar waarvoor het te besteden bedrag van het cadeau door de OV werd vergoed.
De OV had gezorgd voor pepernoten en ranja voor de hele school.

Kersthuis voor kleuters
Na 5 december werd het sinterklaashuis weer omgetoverd
in een kersthuis.

Eindejaarsdiner
Alle kinderen van de Uitkijktoren kwamen in de avond naar school
voor een gezellig samenzijn en een eindejaarsdiner in kerstsfeer. Voor
de derde keer zijn ouders gevraagd om gerechten te maken voor de
kinderen van de verschillende groepen.
Dit werd gedaan door van te voren aan de ouders te vragen een
kerstbal in te vullen wat ze wilden maken.
Dat bleek weer een daverend en gezellig succes. Meer dan 70 ouders
vertoonden hun kook en bakkunsten, al dan niet geholpen door hun
eigen kind(eren). Heerlijke hapjes die in buffetvorm in de klassen
kwamen.
De oudervereniging heeft gezorgd voor de aankleding / versiering,
organisatie begeleiding buffet en ook voor de ouderborrel in de
gymzaal. Deze was weer een groot succes!

Carnaval
Dit jaar was de carnaval op vrijdag extra speciaal op school we
samen met de Odaschool een carnavalsoptocht organiseerde door
de wijk, wat een opkomst wat een publiek.
Door het team was weer een leuk programma gemaakt dat o.a.
bestond uit optredens en hossen en een bezoek van Moerepetazie.
De kinderen kregen van de OV een broodje knakworst aangeboden,
om het extra feestelijk te maken.

Eieren klutsen
Een vaste traditie op OBS de Uitkijktoren is sinds jaar en dag het eieren klutsen
op de donderdag voor Pasen. De OV zorgt voor mooi gekleurde eitjes. In elke
klas gaan de kinderen dan met elkaar “eieren klutsen”. Daarna gaan de
winnaars uit elke groep de strijd met elkaar aan om “De kluts van de school” te
worden. Behalve de eer, zijn er ook drie heerlijke paashazen te winnen! Tevens
waren twee ouders uit de OV ook verkleed als paashaas.

Koningsspelen
De school heeft dit jaar meegedaan met de Koningsspelen. Deze zeer
geslaagde sportieve dag begon met een ontbijt bij de Hangout verzorgd
door de OV. Daarna gingen de kinderen naar de sportvelden om daar het
sportprogramma te volgen.

Pannenkoekendag
Op vrijdag 15 maart was het een heuse pannenkoeken dag
op school. De andere kinderen werden getrakteerd op een
heerlijke pannenkoek. Dit werd verzorgt door Coen van de
Zanden van de Dorpsherberg in Ospel. Super bedankt!

Schoolfoto
Dit jaar is er weer gekozen om geen schoolfotograaf te laten komen, zodat ouders niet
verplicht worden een foto te moeten kopen. Maar de oudervereniging vindt wel dat elk kind
een schoolfoto verdiend en daarom heeft Dagmar Geraedts van elke klas een foto gemaakt en
zijn deze foto’s aan elk kind uitgereikt.

Nationale buitenspeeldag
Dit jaar heeft de OV samen met de ODA school een nationale buitenspeeldag georganiseerd in
juni. Helaas is deze op de dag zelf afgelast ivm slecht weer.

Vossenjacht
Op de laatste donderdag voor
de grote vakantie is er door de
OR een vossenjacht
georganiseerd voor de
kinderen. De kinderen werden
opgesplitst in kleine groepjes
en gingen rondom de school
op zoek naar de juffen die
verkleed waren als vos of
bleven op het schoolplein om
hier midgetgolf of een ander
spel te spelen. Ook stond er
een springkussen op het
schoolplein. Het was helaas
krap met hulpouders voor deze activiteit maar dankzij alle hulp is het een hele leuke ochtend
geworden.

Afscheid leerjaar 8
Jaarlijks wordt de OV ook uitgenodigd tijdens de musical van groep 8,
zij krijgen als afscheidscadeau een klassenfoto en een roos uitgereikt.

1.3 Overig
Naast het regelen van activiteiten voor de hele school is elk OV-lid ook aanspreekpunt van een
leerjaar. Elke klas heeft een jaarlijks klassenbudget vanuit de ouderbijdrage. Hier zijn dit jaar
ook nog diverse uitstapjes gemaakt naar oa Spark Tech lab en natuur en- milieucentrum.
De OV was aanwezig op de open dag, zij zorgden voor het versieren van de school,
enthousiasmeren ouders. Tevens heeft de OV namens de kinderen cadeau’s gegeven aan juf
Nicole en meester Andre voor hun afscheid en verzorgde de koffie, thee en ranja tijdens de
laatste schooldag.
1.4 Communicatie
Via het ouderportaal wordt geprobeerd vooraf alle activiteiten aan te kondigen, zodat alle
ouders op de hoogte zijn van de OV en van school. Achteraf volgen er dan reacties over het
verloop van de betreffende activiteiten of door de kinderen of door de OV.

2. Begroting OV Schooljaar 2019- 2019
Vanuit de school werd verzocht om voortaan met bussen op schoolreis te gaan. In verband
hiermee is de begroting eens goed tegen het licht gehouden. Een geheel nieuwe opzet voor
de begroting OV schooljaar 2018-2019 is gemaakt en goedgekeurd. Deze tref je in de
bijlage aan.

3. Financieel Jaarverslag
Deze tref je in de bijlage aan.

4. Doorkijkje naar schooljaar 2019 – 2020
Het aankomend jaar zijn we met een zeer klein bestuur van de OV weer druk in de weer om
allerlei activiteiten te organiseren. We merkten echter dat we echt te weinig hulphandjes
hebben en hebben daarom ook een dringende oproep gedaan tijdens de infoavond in
september 2019. Hierbij hebben zich 22 hulpouders gemeld, waar we zeer blij mee zijn.

4.1. Bestuursleden Oudervereniging
Het bestuur bestaat op dit moment uit zeven personen:
Mathilde Nouwen-Kapoen (voorzitter)
André van Beerendonk (penningmeester)
Mieke Janssen-Reijnders
Coen van der Zanden
Mireille Indemans
Jeroen en Jessica van Dijk (nieuw lid per 2019)
Margarita van Geffen (nieuw lid per november 2019)
Vanuit school heeft Juf Milan Korsten zitting in de OV.

4.2 Activiteiten
Voor 2019 zijn we alweer druk bezig allerlei activiteiten te organiseren zoals lichtjesroute,
sinterklaas, kerst, schoolreis en gaan we ook drie activiteiten samen met 3Hoven
oppakken. Dit zijn de fietscontrole op woensdag 27 november, carnavalsoptocht op 21
februari 2020 en de nationale buitenspeeldag in juni 2020.

4.3. Begroting OV Schooljaar 2019-2020
Er is een nieuwe opzet gemaakt voor de begroting OV schooljaar 2019-2020.Deze tref je in
de bijlage aan en is op de vergadering van 7 oktober goedgekeurd door de aanwezige
leden van de OV.

