Jaarverslag oudervereniging (OV) Riemsloot 2020-2021

Sinds een aantal jaren vermelden we het jaarverslag van de Oudervereniging in het Riemslootnieuws,
dit doordat de jaarvergadering maar door een aantal ouders werd bezocht.
Terugblik/ vooruitblik
We hebben weer een bewogen jaar achter onze rug. We waren met z’n allen heel positief gestart.
Maar al gauw moesten de scholen hun deuren sluiten.
Verder is er veel veranderd binnen de Oudervereniging. Vorig jaar starten we met Monique, Gerda,
Elske, Cornelia en Suzanne. Suzanne is vorig jaar erbij gekomen. En nu kwam Gerda dat zij wel wou
stoppen met de oudervereniging na 12 of 13 jaar. Daar konden wij geen nee tegen zeggen. Wij
bedanken haar dan ook voor alle inzet die zij voor de OV heeft gedaan. Gerda haar plekje is inmiddels
ook alweer opgevuld. Dennis van groep 6 en Mieke van groep 3 gaan haar plekje waarnemen.

De OV bekostigde dit afgelopen jaar maar een paar dingen zoals het Sinterklaasfeest, het crea
circuit, klassenboek groep 8 en de laatste schooldag. Maar ook verschillende abonnementen voor
school. (zie ook financiële verslag). Het is daarom nog steeds erg belangrijk dat de vrijwillige
ouderbijdrage betaald wordt, zodat we aankomend jaar ook weer veel voor onze kinderen kunnen
betekenen.
Het sinterklaasfeest is nu door de OV en school zelf georganiseerd. We hadden dit jaar geen pieten
helaas, maar goed de kinderen hebben een leuke gezellige dag gehad. Als grote activiteiten hebben
we de laatste schooldag uitgepakt met een grote stormbaan en een luchtkussen. Dit was een groot
succes. Verder hebben we niks kunnen organiseren i.v.m. Corona.
De OV vergadert elke maand middels een vaste agenda. In november vindt er een gezamenlijke
vergadering plaats met de MR. Dan zorgt de OV ook voor het jaarverslag en worden de financiële
stukken besproken.
Een andere taak van de OV is de belangen van de ouders te behartigen bij schoolaangelegenheden.
Wij staan hiervoor open en kunnen dit inbrengen als vertegenwoordiger richting de MR of de school.
Ook wanneer u goede ideeën heeft voor het organiseren voor bepaalde activiteiten kunt u bij ons
terecht. We kunnen dit ter overweging meenemen in de besluiten. Voorbeeld hiervan is de
tentoonstelling van de surprises met Sinterklaas.
De financiële stukken liggen een week ter inzage op het kantoor van Jeanette en een ieder die dit wil
inzien is van harte welkom. De financiële stukken liggen nog tot 3 december op school. Voor deze op
school komen te liggen vindt er een kascontrole plaats door de kascommissie en bij goedkeuring
wordt decharge verleend. Dit is inmiddels gedaan
Ook is deze boekhouding besproken bij de MR/OV vergadering die ook vorige week plaatsvond
Met vriendelijke groeten van de oudervereniging!

