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Jaarverslag Oudervereniging seizoen 2017-2018
Activiteiten
Planning van de klassenouders
In het begin van het schooljaar 2017-2018 zijn de leerkrachten voorzien van een brief om
klassenouders te werven. Van hieraf hebben de leerkrachten zelf de werving van hun klassenouders op zich genomen. Begin oktober waren er voor één klas nog geen klassenouders
bekend.
Voor zover bekend bij de OV zijn de activiteiten met de klassenouders afgelopen jaar goed
verlopen.
Voor de zomervakantie is de klassenouderbrief vernieuwd, voor het nieuwe schooljaar 20182019.
Buitenschoolse evenementen (BSE)
Begin van het schooljaar wordt de sportkalender rondgestuurd door Gorinchem Beweegt. En wordt
er voor specifieke toernooien contact opgenomen met de OV door Gorinchem Beweegt. Dit jaar
was de afspraak dat dit doorgegeven wordt aan de school die hier een leerkracht of ouder van de
betreffende groep voor zocht
Dit jaar is het contact met Gorinchem Beweegt niet goed verlopen doordat niemand zich gerealiseerd heeft dat Gorinchem Beweegt het oude email adres nog gebruikte (demerwedonk.nl →
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stichtingovo.nl), en dat de tijd vrij kort was dat e-mails van het oude adres doorgestuurd werden
naar het nieuwe adres.
Hierdoor zijn er toernooien geweest waar Merweplein afwezig was, of dat er op vrij korte termijn
nog iets georganiseerd moest worden.
Dit probleem is inmiddels opgelost.
Merweplein heeft afgelopen jaar deelgenomen aan korfbal, voetbal, basketbal, 60 minuten cup,
schaken, hockey en de avond4daagse
PR Commissie
De PR commissie is in februari 2018 voor het eerst bij elkaar geweest en vervolgens een beperkt
aantal keer. Deze commissie is dit jaar opgericht om meer promotie van en communicatie over de
activiteiten rond school te bewerkstelligen. Onder andere na de kerstviering (stukje in de krant)
bleek dat deze wens er lag bij school maar ook bij de OV.
Het allereerste onderwerp was het thema: ik ben welkom-week.
Vanuit de OV is ruim ingezet om het afgelopen jaar de activiteiten rond school op de kaart te zetten via (online) lokaal weekblad en de Facebookpagina.
Schoolreis (26 en 28 september 2017)
Vanuit de OV zaten Cees van Gelderen, Liselot Uijterlinde en Karin Pieterse in de commissie. De
samenwerking in de commissie liep, ook met de leerkrachten prima. Voor de bussen is dit jaar wederom gekozen voor Van Zanten uit Herwijnen. Hier zijn we tevreden over. De bussen waren op
tijd bij school, de chauffeurs waren erg vriendelijk.
Dinsdag 26 september zijn de groepen 5 en 6 naar Duinrell geweest. Eigenlijk was Julianatoren de
bedoeling qua schoolreisje, maar helaas bleek dat park dicht te zijn op de datum die al gepland
stond. Op zoek dus naar een nieuw park, diverse opties passeerden de revue, maar uiteindelijk
heeft de commissie voor Duinrell Wassenaar gekozen. De heenreis duurde 1,5 uur, de terugweg
duurde helaas twee uur. Het park was prima, overzichtelijk en erg leuke attracties voor de kinderen.
Groep 7 is dinsdag 26 september naar de Efteling geweest. Ook dit is zeer voorspoedig verlopen.
Er is dit jaar voor gekozen de kinderen weer vrij rond te laten lopen. Wel was er duidelijk met de
kinderen op diverse plekken in het park een centraal punt afgesproken waar begeleiding aanwezig
was. Hier konden de kinderen hun tassen achterlaten. Tevens mochten de kinderen niet alleen lopen. Voor de lunch kregen de kinderen consumptiebonnen die ze bij drie restaurants in het park
konden inwisselen. Binnen de groepjes is afgesproken waar ze gingen lunchen. De busreis verliep
ook voorspoedig.
Donderdag 28 september zijn de groepen 3 en 4 naar Plaswijck geweest. Zowel de heen als de
terugreis verliep prima, ondanks beetje file. De kinderen hebben genoten en de regen die viel
mocht de pret niet drukken. Het blijft fijn dat de kinderen hesjes aan hebben en bandjes met telefoonnummer just in case…
Sinterklaasfeest (5 december)
Dit jaar is als thema voor het Sinterklaasfeest “samenwerking” gekozen, omdat dit schooljaar de
naam van de school IKC Merweplein is geworden. Ook dit jaar is er weer samengewerkt met de
peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf, en is daarom Sinterklaas ook daar langs de hekken gelopen.
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Wegens de Pietendiscussie is ook dit jaar weer gekozen voor 2 roetveegpieten, de rest van de pieten waren zwart geschminkt
De centrale hal is gebruikt als de ruimte waar de Sint de instromende groep 0 kindjes gedag heeft
gezegd. En waar de kinderen ook een klein kadootje van de school hebben gekregen.
Het was een zeer geslaagde dag, Sint en zijn Pieten kwamen aan met een S(t)int van de BSO en
daarna heeft hij de groepen 1 t/m 4 bezocht. Bij de bovenbouw waren continue 2 Pieten aanwezig
om daar op een leuke manier chaos te creëren. Wij zijn net over het budget gegaan omdat de pakken gereinigd moesten worden, er ook nieuwe schmink cadeau papier en plakband gekocht moest
worden. Het bedrag te besteden per kind is € 6,50, en wordt betaald uit vrijwillige ouderbijdrage.
Kerstfeest (20 december)
Woensdag 20 december heeft de jaarlijkse kerstviering plaatsgevonden met als kerstmissie; Kerst
vier je samen! Vanuit de OV kwamen we op het idee om een inzamelingsactie op te zetten voor de
Voedselbank in Gorinchem. In aanloop naar de kerstviering konden de kinderen boodschappen
inleveren bij een speciaal ingericht plekje in de centrale hal. De mooie opbrengst is donderdag na
de viering aangeboden aan de Voedselbank, zodat de 100 gezinnen die in Gorinchem gebruik maken van de Voedselbank een pakket mochten ontvangen. Wij een maaltijd, zij een maaltijd!
De kinderen en de ouders werden de avond zelf verwelkomd, de kinderen gingen naar hun eigen
klas om daar eerst te beginnen met de kerstmaaltijd. Voor de kerstmaaltijd is er een intekenlijst geweest per klas, om te bepalen welk kind wat mee zou nemen. Nieuw dit jaar was dat de ouders in
de sfeervol ingerichte hal konden genieten van een stamppotmaaltijd en voor de broertjes/zusjes
was er een broodje knakworst! Hiervoor kon je je op voorhand tegen betaling inschrijven. Daarnaast werden er een glaasje glühwein en warme chocolademelk geserveerd. Tijdens de viering
was er nog een optreden van een meidengroep uit groep 8.
Na de kerstviering hadden we een lampionnentocht door de wijk waarbij de oudere kinderen de
jongsten begeleidden.
Naast de commissieleden hebben nog enkele hulpouders tijdens de viering geholpen.
Wij kijken met trots terug op een hele gezellige avond voor groot en klein!
Koningsspelen (20 april)
Dit jaar vonden de koningsspelen plaats op vrijdag 20 april. Het thema dit jaar was “binnenstebuiten” waarbij iedereen aangemoedigd werd lekker buiten te gaan spelen.
Vele kinderen kwamen in het oranje of rood/wit/blauw gekleed naar school. De aftrap vond plaats
op het schoolplein, met de hele school dansen op het nummer Fitlala van kinderen voor kinderen.
In de ochtend mochten de groepen 1 t/m 5 (onder begeleiding van de kinderen van groep 8) zich
uitleven met sport en spel. En in de middag was het de beurt aan de groepen 6 t/m 8. In de pauze
was er voor ieder kind een pakje drinken en een lekkere koek. Vanwege het erg warme weer stonden er steeds kannen en bekertjes water/aanmaak klaar op het veld voor alle kinderen en de vele
hulpouders. Het koningsdagontbijt hebben we dit jaar overgeslagen en dit is door niemand gemist.
Kleuterfeest (1 juni)
Vrijdagochtend 1 juni hadden de ouders en leerkrachten de handen extra uit de mouwen gestoken
om alle 110 kleine ridders, prinsessen en draken een onvergetelijk kleuterfeest te bezorgen.
De sprookjesochtend werd geopend met de Drakendans waar iedereen enthousiast aan meedeed.
Na luid applaus van de aanwezige ouders konden de kinderen onder andere een sprookjesspelletjescircuit doen, genieten van een poppentheater en zich uitleven op een springkussen. Ook de
peuters van Pippeloentje mochten deelnemen. Van iedere kleuter werd een foto gemaakt met bijpassende thema-achtergrond, die ze aan het einde van het schooljaar mee naar huis gekregen
hebben. Met lekkers en ijs uit het snoephuis was de dag voor de kleintjes compleet.
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