Jaarverslag Ouderraad schooljaar 2016-2017:
Alles ging goed behalve…
De ouderraad “Vrienden van De Rank” kijkt terug op een fantastisch jaar. Uit het OR team vertrokken
een aantal ouders omdat hun kinderen naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan. Gelukkig was er
een behoorlijke aanwas van enthousiaste ouders die zich ook graag inzetten voor het plezier van de
kinderen op school. Het team telt 12 leden en wij zetten ons in voor het verzorgen van koffie, thee,
limonade en ondersteuning van het team bij de Open dagen van school, de musical, kerstviering,
paaslunch, avondvierdaagse, koningsspelen en de sporttoernooien als het schoolvoetbal en het
schoolkorfbal.
Vanuit de ouderbijdrage was het ook weer mogelijk om leuke schoolreisjes te organiseren.
Groep 1,2 en 3 gingen de schat zoeken in Zeumeren. Het schateiland werd aangedaan en met veel
toewijding en enthousiasme waren de kinderen de hele dag lekker actief.
Cowboys en girls uit groep 4,5 en 6 gingen met de bus naar het ponypark Slagharen. Een lekker
veelzijdig dagje met daverende attracties, een spetterende wildwaterbaan, stoere achtbaan en
natuurlijk ponyrijden. In Vierhouten werd het kamp voor groep 7 en 8 opgeslagen.
Heerlijk buiten op de Veluwe met een gezellige groep. De ideale start van het schooljaar voor hen.
De Sinterklaasviering van De Rank blijft een unieke beleving. De sint en zijn Pieten waren samen met
de pietenband weer present. Dit zorgde voor een swingend sinterklaasfeest.
Één ding verliep niet zo goed; De Avondvierdaagse werd een driedaagse.
Maar dat kwam door het slecht weer en daar konden wij dus niks aan doen.
Dankzij de financiële ouderbijdrage en de inzet en het enthousiasme van het schoolteam en de
voltallige ouderraad is het weer een geslaagd jaar geworden. Wij vonden het als Ouderraad weer
prachtig om ons in te zetten voor de kinderen van school en danken Roelien en haar team voor een
prettig en leerzaam jaar.

