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Samenstelling Ouderraadvereniging De Boomladder:
De Ouderraadvereniging van Basisschool De Boomladder (hierna te
noemen OR) was als volgt samengesteld:
Angelique Adriaanse (voorzitster), Ilona Breed (secretaris), Miranda
Abrahamse (penningmeester), Maurice Rood, Elise Masée, Judith Blom,
Marieke Mol, Floor Meijer, Bianca de Vente en Heidi Wijngaarden en namens het
team van De Boomladder Marc van Heijster en later in het jaar Nick
Zwemmer.
Vergaderingen:
De OR kwam dit jaar zeven keer bijeen.
Tijdens de eerste vergadering in september 2018 is het dagelijkse bestuur
herkozen. Verder werden in de eerste vergadering de commissies
samengesteld. De commissies zijn: Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst,
Pasen, Carnaval, Schoolproject, Schoolreis, Schoolfotograaf, Avond 4daagse, Goede doelen, Sport en Afscheid groep 8.
Aan het einde van het schooljaar zijn 5 leden afgetreden namelijk Miranda
Abrahamse, Maurice Rood, Angelique Adriaanse, Ilona Breed en Judith
Blom. Gedurende het schooljaar zijn 6 leden toegetreden namelijk Lucian
Hopman (nieuwe penningmeester), Christa Admiraal, Eef Pastijn, Karima
van der Meer, Mariska Vroon en Linda Groot.
Activiteiten:
December was een feestelijke maand; Sint Maarten, Sinterklaas en de
kerstviering.
De kinderen van groep 1 t/m 4 mochten met Sint Maarten langs de
deuren bij ouders met de zelfgemaakte lampionnen en kregen een
traktatie. De groepen 5 t/m 8 kregen in de klas een traktatie.
Sinterklaas bezocht 4 december de school. De Sint en zijn Pieten waren de
hele dag op school en gingen langs bij de kleuters. De groepen 3 t/m 5
bezochten Sint in de speelzaal. Alle kinderen hebben wat lekkers als
schoencadeautje gekregen. De groepen 1 t/m 5 kregen een cadeau tijdens
de viering. De andere klassen hadden lootjes getrokken en alle klassen
hebben een klassencadeau ontvangen.
De kerstviering vond plaats op school. De viering begon aan het begin van
de avond door een warm welkom van het koor met het zingen van

kerstliedjes in de Plexat bar. Daarna was er het kerstdiner in de klas, alle
lekkere hapjes waren verzorgd door de ouders. De ouders konden
wachten in de Plexat bar onder het genot van warme chocolademelk of
glühwein. Nadat alle kinderen en ouders naar huis waren gegaan, was er
voor de OR, MR en het team nog een gezellige afsluiting van het jaar.
Carnaval werd in Plexat gevierd. De kinderen mochten verkleed naar
school komen. De groepen 5 t/m 8 vierden de verjaardag van de juffen en
meesters.
De paasviering werd gevierd in Plexat. De OR verzorgde een paasontbijt.
Schoolproject ging dit jaar over “Gezondheid”. Er was een passend
presentje aan het einde van het project voor alle kinderen: een
springtouw.
De schoolreisjes waren ook dit jaar weer erg geslaagd. Elke groep had een
dagje uit, speciaal afgestemd op hun leeftijd, zo gingen groep 1 en 2 naar
Speeltuin OKB en naar Ballorig, groep 3 en 4 naar Linnaeushof, groep 5
en 6 naar Archeon, groep 7 ging naar Kameleondorp en groep 8 ging op
kamp.
De groepen 8 hebben de afscheidsmusical “Monsterhit” ingestudeerd en
voor een prachtig optreden gezorgd in Plexat, afgesloten met een
spetterend afscheidsfeest.
De slotdag is klassikaal gevierd. De kinderen kregen deze dag nog een
Italiaans (Senza) ijsje van de OR.
Sportief:
Ook dit jaar heeft de OR weer post gevat bij de avond4daagse. Onderweg
konden de kinderen en ouders bij de post van De Boomladder iets drinken
en/of eten. De kinderen die 10 kilometer of meer liepen kregen een
pakketje mee voor onderweg.
In juni organiseerde De Boomladder een eigen sportdag.
De leerlingen van De Boomladder hebben ook aan sportieve toernooien
meegedaan.
Diversen:
Op 20 en 21 september is de schoolfotograaf gekomen om alle kinderen
alleen, met broertjes en/of zusjes van thuis of op de Boomladder en met
de klas op de foto te zetten. Leden van de OR hebben geassisteerd om te
zorgen dat dit goed is verlopen.

De kinderen hebben geld verzameld voor ons goede doel in Oeganda
middels een lege flessenactie.
De OR heeft zich bezig gehouden met het verven van de blokken op het
schoolplein.

Bij alle activiteiten was de OR nauw betrokken en heeft veel werk verzet
tijdens de voorbereidingen, de organisatie, de uitvoering en niet te
vergeten het opruimen.
De OR wenst u een leerzaam en gezellig schooljaar met De Boomladder.

