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Jaarverslag Oudercommissie Ni-je Veste schooljaar 2021-2022
Voor u ligt het jaarverslag van de oudercommissie van basisschool de Ni-je Veste in Groenlo. Per kind
betaalt u een bedrag waarmee de oudercommissie door het schooljaar heen allerlei activiteiten voor
de kinderen kan organiseren dan wel financieren. Middels dit verslag willen we u inzage geven in wat
de oudercommissie afgelopen jaar zoal gedaan heeft.
Om alle activiteiten goed te laten verlopen vergadert de oudercommissie 5 keer per schooljaar. De
commissieleden, waaronder ook een leerkracht en tevens lid van de MR houden op deze manier de
lijnen kort, ook naar de directie van school. Afgelopen schooljaar hebben we wederom een deel van
onze vergaderingen via Teams moeten houden. Ouders en derden hadden vanwege de corona geen
toegang tot de school. Toch waren er afgelopen jaar weer activiteiten die “ouderwets” door konden
gaan. Hieronder leest u hoe afgelopen schooljaar vergaan is.
Activiteiten
Een activiteit die de oudercommissie ook op zich neemt is de jaarlijkse organisatie van de sponsorloop,
die de laatste jaren in de vorm van een obstacle run werd neergezet, waarbij kinderen sportief bezig
zijn en geld inzamelen voor een vooraf besproken doel. Tevens is er een bijdrage voor de scholen zelf
die dit naar eigen wens kunnen besteden. Helaas gooide corona ook dit jaar weer roet in het eten en
kon de organisatie niet van start. We kijken uit naar het najaar van 2022 en hopen er dan met de hele
school weer een mooie sportieve prestatie neer te mogen zetten.
Het sinterklaasfeest is een feest waarbij de oudercommissie ook het nodige regelt. De strooipiet zorgt
voor wat lekkers en voor de jongste groepen van school komen de sint en zijn pieten met kadootjes.
De groepen 1 t/m 5 krijgen een kadootje en de kinderen van groep 6 t/m 8 maken surprises voor elkaar.
De kinderen van groep 6, 7 en 8 werden door de oudercommissie getrakteerd op wat lekkers in de
eigen klas. Helaas konden de ouders van de jongste klassen niet aanwezig zijn bij dit grote kinderfeest.
De kerstviering verliep ook anders dan anders. De kinderen kregen vervroegd een week extra
kerstvakantie vanwege het oplopend aantal besmettingen met corona. De school koos ervoor met de
kinderen te gaan lunchen i.p.v. de traditionele kerstavond op school te vieren. Ieder kind bracht een
eigen lunch mee en de Oudercommissie zorgde voor iets te drinken en een kerstkransje. In de middag
kregen de kinderen een zakje chips.
Met Pasen kregen de kinderen een traktatie welke wordt gekocht en gemaakt door de
Oudercommissie.
Schaatsen in Deventer voor de groepen 7 en 8 kon ook dit jaar geen doorgang vinden. We hopen dat
het komende jaar dit uitje wel door kan gaan.
Een andere activiteit is de wandel-3-daagse. De organisatie van de wandel-3-daagse ligt in handen van
Stichting Wandel en Beleef Groenlo. De oudercommissie draagt zorg voor de communicatie tussen
ouders, school en deze stichting, zorgt voor de indeling van de loopgroepen en de begeleiders die mee
lopen en zijn aanspreekpunt in geval van bijzonderheden. Ook regelen we drinken en wat lekkers voor
onderweg. De wandel-3-daagse van dit schooljaar kon eindelijk doorgaan. Er was veel animo in alle
klassen om te lopen, het weer was heerlijk en de organisatie verliep prima.
Dit jaar zijn de kinderen weer op schoolreis gegaan. Groep 1 en 2 zijn naar Megapret in Lievelde
gegaan. Groep 3 en 4 naar … en groep 6 t/m 8 zijn naar de Efteling gegaan. Ons streven is dat elke kind
eenmaal gedurende zijn basisschooltijd naar de Efteling kan gaan. Dit jaar was het weer tijd voor de

Efteling. Normaal gaat groep 8 niet op schoolreis, maar aangezien ze vorig jaar vanwege corona niet
op schoolreis zijn gegaan, mochten ze dit jaar alsnog op schoolreis. Het was een geslaagde dag.
De afscheidsavond van groep 8 kon ook weer ouderwets doorgang vinden. De kinderen schitterden in
de door hun goed geoefende musical en de ouders genoten van de laatste momenten van zoon of
dochter op de basisschool.
Uiteraard staan wij open voor ideeën van ouders. Ook kunnen wij uw hulp goed gebruiken. U kunt zich
te allen tijde wenden tot de leden van de oudercommissie.
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