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Voor u ligt het jaarverslag van de Oudervereniging Het Valkhof (OV) over het jaar 2017-2018.
Op 12 oktober 2017 vond de jaarpresentatie OV/MR (zakelijke ouderavond) plaats.
Dit jaar stond deze avond in het teken van de vreedzame school. Nadat de diverse oudergroepen
aandacht aan de jaarverslagen en begroting hadden besteed en er afscheid werd genomen van leden
en de nieuwe leden welkom geheten, verzorgde Janet Meijer de rest van de avond.
Deze avond stond verder in het teken van de Vreedzame School, waarbij de ouders op een
interactieve wijze samen met de leerkrachten kennis maakten met dit concept. Het is belangrijk dat de
ouders weten wat de kinderen voor onderwerpen behandelen op school zodat ze hier ook thuis op in
kunnen springen. Dit werd op deze avond zeker duidelijk en er was genoeg gelegenheid om vragen te
stellen en ervaringen te delen.
De Oudervereniging bestond dit jaar uit de volgende personen:

Froukje Postema
Paula Woldendorp
Chantal Westerhof
Femke Hosper
Hannah Wardenaar
Jannet Roggema
Lianne Hamringa
Marijan Waninge
Myrthe Bonder
Natalie Ruchti
Sofia Doets
Susan Niemeijer
Tanja Bakker
Barbara Louwes

voorzitter
secretaris
penningmeester

De Oudervereniging vergaderde vrijwel iedere maand. Er werd gesproken over o.a. de activiteiten op
school, over de organisatie rond de schoolreisjes, de speelmogelijkheden op het schoolplein, de
veiligheid rondom de school en de ontwikkelingen in het onderwijs en binnen het team op school. De
vergadering wordt altijd door de directeur en door steeds afwisselende leden van het onderwijsteam
bezocht.
Vorig schooljaar werd besproken dat de oudervereniging wel toe was aan een nieuwe aanpak en aan
het eind is besloten om met ingang van het volgende schooljaar op een andere wijze verder te gaan.
Te weten met een coördinerende en een ondersteunende groep leden. Helaas is gebleken dat dit
geen goede aanpak was en wordt de oudervereniging weer 1 grote groep.
Door de invoering van de Lumpsum-financiering is elk schoolbestuur verplicht verantwoording af te
leggen over alle gelden die in hun organisatie omgaan. Zo ook de gelden van de Oudervereniging.
Door het oprichten van een vereniging worden deze gelden hier ondergebracht.
Bij een vereniging hebben de leden (betalende ouders) inspraak.
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De Oudervereniging heeft zich in het schooljaar 2017-2018 ingezet voor de volgende activiteiten:
Ouder-kinddag
Dit schooljaar had de ouder-kinddag voor de tweede maal een andere vormgeving. In plaats van de
gebruikelijke fietstocht werd er weer een vossenjacht in het centrum van Roden gehouden. Dit was
een groot succes. Jong en oud deed zijn best om alle vossen te vinden, wat soms toch best lastig
was. De oudervereniging zorgde voor een drankje en een broodje knakworst onderweg.
Sint Maarten
De groepen 1/2, 3 en 3/4 hebben op 10 november lampion gelopen in de wijk. De kinderen konden
hun geleerde liedjes alvast laten horen aan een aantal ouders.
Als traktatie kregen alle groepen een mini puzzel. Het was een geslaagde ochtend.
Sinterklaas
Dit jaar kwam Sinterklaas wel op een hele bijzonder manier aan op het Valkhof. De Pieten maakte er
een gezellig en muzikaal geheel van door op skeelers en met muziekinstrumenten aan te komen bij
school.
Na de officiële ontvangst door Coos Boerma kon het feest losbarsten op school.
De kinderen uit groep 1 en 2 mochten zelf een cadeautje uitzoeken uit de pakjesboot en groep 3 en 4
kreeg een bezoekje van Sint en 2 Pieten en bij het afscheid bleef de zak met cadeautjes achter
(verschillende soorten puzzeltjes, zoals een tangram, boter kaas en eieren).
De andere groepen hebben zoals gebruikelijk lootjes getrokken en de meest prachtige surprises voor
elkaar gemaakt.
De week voordat Sinterklaas op school kwam kregen alle kinderen van groep 1 t/m 8 al een cadeautje
in hun schoen (of vak).
De oudervereniging heeft met hulp van vele ouders de school weer in sinterklaassfeer gebracht en
geholpen met het inpakken van alle cadeautjes.
Kerstmis
De jaarlijkse kerstmaaltijd vond plaats aan het begin van de avond, vlak voor de kerstvakantie.
Inmiddels is het traditie om lekkere hapjes te laten maken door ouders/verzorgers, die de kinderen
met veel smaak en plezier in een gezellige aangeklede klas gaan opeten. Vanwege de slechte
weersomstandigheden werd het gebruikelijk kerststalletje van de oudervereniging naar binnen
verplaatst en konden de ouders bij het ophalen van de kinderen genieten van een kopje soep met
chocolademelk of glühwein. Van de OV ontvingen de kinderen nog een klein kerstcadeautje.
Ook zorgde de OV ervoor dat de school weer in Kerststemming versierd werd.
Rodermarkt-startgroep
In februari werd er weer een avond georganiseerd, voor de ouders van de (toekomstige) groep 2, om
tot een startgroep te komen die het bouwen van de Rodermarktwagen zal coördineren. Ook dit jaar
waren er niet zo veel kinderen maar er waren toch genoeg ouders om een enthousiaste startgroep te
vormen en er werden direct allerlei ideeën uitgewisseld. De startgroep bezoekt de vergadering van
stichting Volksvermaken en coördineert de bouw van de Rodermarktwagen die de school
vertegenwoordigt op de Rodermarktparade.
Het thema was dit jaar: “Events around the world” waarbij de startgroep heeft gekozen voor het
onderwerp: “Chinees Nieuwjaar”. Een prachtige wagen met een grote draak waar zelfs rook uit kwam
was het resultaat van maanden bouwen. De kinderen, ouders en andere betrokkenen genoten van de
paradedag en gingen naar huis met een eervolle vermelding.
Pasen
Zoals gebruikelijk werd er op de donderdag voor Pasen door de jongste groepen een wandeling naar
het bos gemaakt. Waar de paashazen weer eitjes verstopt hadden en de hulp van de kinderen nodig
hadden om alles terug te vinden.
De oudere groepen hadden het op school druk met het “neutje schieten” en werden door de
oudervereniging getrakteerd op wat lekkers.
Rodermarktspelavond
Het thema van de Rodermarktparade dit jaar was “Events around the World”. Dit werd op het Valkhof
ingevuld met “Chinees Nieuwjaar”.
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Dankzij de inzet van de vrijwilligers van de OV en de oudergroep van de toekomstige groep 2
kinderen werd het een geslaagde middag/avond die gevuld werd met spelletjes die bij het thema
pasten.
Het rad van fortuin was wederom een groot succes en er werden ook bij het enveloppenspel weer
leuke prijzen verdeeld.
De OV verzorgde een uitgebreide catering, met warme en koude hapjes en drankjes, die zoals
gewoonlijk weer gretig aftrek vonden bij ouders/verzorgers, kinderen en leerkrachten.
Er werd weer een mooi bedrag opgehaald om een wagen mee te gaan bouwen.
Schoolfotograaf
In mei was het weer tijd voor de schoolfotograaf. Er waren 2 fotografen aanwezig en een aantal OVleden om het maken van de schoolfoto’s in goede banen te leiden.
De foto’s werden gemaakt in 2 dagen.
Er werd gebruik gemaakt van dezelfde fotostudio als voorgaande jaren, waarbij de ouders zelf via
internet de foto’s konden bestellen.
Er werd dit jaar ook weer gebruik gemaakt van een intekenlijst voor de broertjes en zusjes (die niet op
school zitten) foto’s waarbij de fotosessies na schooltijd ingepland werden.
Koningsspelen
De Koningsspelen werden dit jaar weer gecombineerd met de jaarlijkse sportdag. De kinderen van
groep 1 t/m 4 deden spelletjes op school en kregen van de OV een ijsje.
Voor de groepen 5 t/m 8 was er de reguliere sportdag samen met de andere scholen uit de regio.
Afscheid van groep 8
De musical “Betoeterd” van groep 8 werd weer goed bezocht door ouders/familie, vrienden,
teamleden en een aantal OV-leden van de school.
De kinderen hadden weer flink geoefend en het publiek genoot van een fantastisch optreden.
In de pauze was er een loterij met prijsjes.
Zoals elk schooljaar ontvingen de vertrekkende kinderen een afscheidscadeautje namens de OV.
Dit jaar werd het cadeau net als vorig jaar door de leerkrachten zelf geregeld, waardoor de kinderen
een blijvende herinnering aan Het Valkhof meekregen.
Laatste schooldag
De LSD stond dit jaar in het teken van het afscheid van juf Fokkelien en juf Marike. Juf Fokkelien werd
van huis gehaald met een huifkar en later mochten ook de kleuters een ritje met haar maken in de
huifkar. Na deze dag vol cadeaus en het ophalen van herinneringen kon juf Fokkelien genieten van
haar pensioen. Alhoewel sommige kinderen zich wel afvroegen waar dat nou was dat pensioen.
Juf Marike nam afscheid om een heel andere reden. Zij gaat een jaartje down under in Australië.
De overige leerkrachten hadden weer een mooi lied voor beide juffen ingestudeerd en het werd een
vrolijke laatste schooldag.
Juf Laura had eerder die week al afscheid genomen omdat zij volgend schooljaar op de Poolster als
juf aan de slag zal gaan.
Namens de OV werd ook een cadeau aan de juffen aangeboden.
De OV besteedt ook aandacht aan lief en leed en verzorgt in dat kader een bezoekje aan zieke
kinderen en biedt hierbij een cadeautje aan. In voorkomende gevallen wordt er om een kaartje of
bloemetje gedacht bij lief en leed van leerkrachten etc.

