Jaarverslag van de Schoolraad 2016/2017
Het vorige schooljaar is alweer ver weg. Veel van de ouders/verzorgers hebben meegeholpen om veel
activiteiten in dat schooljaar tot een succes te maken.
Al voor de eerste vergadering gingen de LOL-ouders (let op luizen) al aan de slag. Er zijn soms wat
neten en luizen gesignaleerd. Gelukkig hebben we een trouwe luizenzoekersploeg, want ze hebben
heel wat keren alle kinderbolletjes nagekeken.
Sommige commissies komen buiten de schoolraad nauwelijks in beeld, maar ze kunnen niet gemist
worden. Zo is ook afgelopen schooljaar de verkiezingscommissie weer hard aan het werk geweest om
tijdig opvolgers te vinden voor de vertrekkende leden.
Carla Zonneveld runt met enkele hulpouders al een aantal jaren de bibliotheek en het
documentatiecentrum. De kinderen kunnen er met regelmaat nieuwe boeken lenen en materialen
vinden voor werkstukken en dergelijke.
De Medelevencommissie zorgt ervoor dat bijzondere situaties aandacht krijgen met een kaartje,
bloemetje of andere attentie, zoals voor langdurig en/of ernstig zieke leerlingen, een in dienst
tredende of juist vertrekkende leerkracht, een jubileum, bevallingen enz.
Als december aanbreekt, is er wel veel zichtbaar feestgedruis. Op de beide locaties is Sint weer met
veel enthousiasme verwelkomd. Een overnachting van Sinterklaas op school was wel even iets anders.
Direct na het Sinterklaasfeest heeft de kerstcommissie beide locaties met hulp weer prachtig versierd.
Dit jaar was het kleine kerst, wat inhoudt dat de viering per groep plaats heeft gevonden. Het met z’n
allen eten op school, was ook zeer geslaagd.
Ook de paasviering was zeer geslaagd met een heerlijke lunch, welke grotendeels gesponsord werd.
Het werk van de toernooiencommissie omvatte ook dit jaar alleen het korfbaltoernooi. We zijn in de
prijzen gevallen, het weer was goed en het was gezellig. De hulp van ouders/verzorgers was daarbij
onontbeerlijk, als teamleiders.
Ook bij de aanvullende schoonmaak van de lokalen en het overblijven is de hulp van de
ouders/verzorgers hard nodig. Gelukkig konden we ook dit jaar op velen rekenen. Hartelijk dank
iedereen!
De hulp was ook heel welkom bij het goed laten verlopen van de sport- & speldagen. De eigen sportdag
voor de kinderen van de midden- en bovenbouw was bij AAV 36  waar de kinderen weer verschillende
sporten hebben gespeeld. De kleuterklassen speelden hun eigen sporten en spellen op het plein van de
Schelfhorst. En ook dit jaar zijn we lekker op schoolreis geweest.
Groep 3 t/m 7 is naar dierenpark Blijdorp geweest, waar ze zich prima vermaakt hebben. Dit komt
mede door het prachtige weer. Ook de kleuters hadden een geslaagde dag met mooi weer, wat het
dagje Avifauna nog leuker maakte.
Nu u dit verslag leest, zijn diverse SR-leden al na de vakantie gestart met de organisatie van alles,
meestal samen met de teamleden. Het is fijn te merken dat die samenwerking jaar in, jaar uit prettig
is. Alle hulp van andere ouders/verzorgers hierbij wordt ook dit jaar weer gewaardeerd.

