Jaarverslag 2021-2022 oudervereniging obs De Stelling
De oudervereniging 21-22 (OV) bestond uit de volgende leden:

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Leden
Leden namens Team
Van
Makkinga

: Karlijn Meesters
: Hendrike van Schepen
: Sanne Bosma-Dolstra, Marian van Middelaar
: Esther Bouma, Marianne Sloot, Sanne Bosma-Dolstra, Auke Veenstra, Arjen
van de Pol
: Marita Tuinstra, Sabien van Weelden
: Marian van Middelaar
: 1 November 2022

De Oudervereniging (OV) van OBS de Stelling organiseert jaarlijks een aantal activiteiten voor de
kinderen. Daarnaast ondersteunt de OV het team bij activiteiten indien daarom verzocht wordt. In de
OV zitten zeven leden aangevuld met twee leerkrachten die per toerbeurt zitting nemen. De OV
vergadert ongeveer vier keer per jaar. Twee keer per jaar is er een gezamenlijke vergadering met MR
en OV. Zo blijven de MR en de OV op de hoogte van elkaars activiteiten. Na het gezamenlijke deel
heeft ieder zijn eigen vergadering.
In de sinterklaascommissie en de kerstcommissie nemen steeds een aantal OV-leden zitting,
aangevuld met twee teamleden. Tevens is er een pleincommissie waarin de directrice, leden van OV
en MR zitten; Nynke, Karin, Auke, Karlijn en Esther. Er wordt geprobeerd voor elke activiteit 2 of 3 OV
leden in te delen voor de organisatie, om zo de taken te verdelen.

Sinterklaas 3 December 2021
Vanwege de corona maatregelen mochten de Sint en zijn vier Pieten niet in de school komen. Er
zaten wel pieten op het dak van de school! De kinderen kwamen bij Sint op bezoek in het haventje,
waar ze pepernoten en een kadootje kregen. Een andere invulling dan andere jaren, we waren erg blij
dat het feest toch door kon gaan.
Kerstfeest
In school konden de kinderen eten per klas. Daarna was er een lichtjestocht door het dorp met
kinderen, ouders en leerkrachten. Je kon wat lekkers krijgen bij de molen. De tocht eindigde bij het
dorpshuis, waar afscheid genomen kon worden van juf Iepie. Zij ging met pensioen.
Pasen 14 april
Er was een paashaas gespot in het bos. Daarna konden er eieren gezocht worden in het bos naast
school en natuurlijk konden we proeven!
Koningsspelen en Disco 22 april
Overdag werden door de leerlingen van groep 7/8 de koningsspelen georganiseerd. De dag begon
met een gezamenlijke dans. ’s Avonds was er disco, eerst voor de onderbouw, daarna voor de
bovenbouw. Het thema was Oranje. De DJ’s Auke en Arjen maakten er een mooi feest van.
Moederdagactie 7 mei en Vaderdagactie 18 juni
Voor het eerst werden de moederdagactie en vaderdagactie georganiseerd. Dit om meer geld te
genereren voor de OV. Er kon gekozen worden uit 4 pakketten, gemaakt bij lokale bedrijven. De
bestelde pakketten werden thuis bezorgd door de OV leden.
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Musical avond 23 juni
De week voor de musical werd er hard geoefend en konden de kinderen van groep 1/2 en de peuters
naar de liedjes komen luisteren. Groep 3/4/5/6 heeft een heel deel van de musical gezien op de
generale repetitie.
De musical ging over een talentenjacht. De kinderen deden het erg goed. Ouders waren enthousiast,
ook al was het erg warm. Na de musical was een bingo waarin leuke prijsjes te winnen waren.
Laatste schooldag 15 juli
Dit jaar was het thema van de laatste schooldag: De Makkingaaster Spelen
De kinderen werden in groepjes verdeeld (onderbouw en bovenbouw apart) en gingen samen met hun
begeleider langs de verschillende sporten en spelletjes. Deze werden op of rondom het plein gedaan.
Er was een quiz, stormbaan en levend ganzenbord. Na afloop kregen alle kinderen wat lekkers te
drinken en konden ze genieten van een broodje knakworst. Om 12 uur mochten de kinderen van
groep 8 ontsnappen uit het lokaal en werden daarna uitgezwaaid door de kinderen. Iedereen kon
genieten van de zomervakantie!
Overige mededelingen
Na de zomervakantie 2022 zijn Sanne Bosma-Dolstra en Hendrike van Schepen gestopt met hun
taken in de OV. We zijn op zoek gegaan naar een nieuw lid, dat is Arno Otten geworden. Er mag nog
een lid bij komen. Bij een gezellige BBQ, georganiseerd door Auke en Arjen, hebben we ze bedankt
en kregen ze een bloemetje. De penningmeester taken die Hendrike deed zijn overgenomen door
onze directrice Nynke, mede omdat de penningmeester hoofdelijk verantwoordelijk was. Dat wilden
we graag anders ingedeeld zien. Sabien werd voor de zomervakantie ziek. Haar taken zijn
overgenomen door Lianne.
De OV bestaat 2022-2023 uit de volgende leden:
Karlijn Meesters:
Marian Middelaar :
Marita Tuinstra:
Lianne Busstra:
Esther Bouma:
Marianne Sloot:
Auke Veenstra:
Arjen van de Poll:
Arno Otten:

Voorzitter
Secretaris
Namens school
Namens school
Vice-Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid

Nynke van der Zijl:

Taken Penningmeester

De OV is voor veel activiteiten afhankelijk van de hulp van andere ouders. Graag willen we afsluiten
met een bedankje aan iedereen die aan alle bovengenoemde activiteiten heeft bijgedragen.
Uiteindelijk maken velen handen licht werk.
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