Beste ouders,
We hebben een mooi jaar afgesloten en inmiddels is er een fris nieuw schooljaar van
start gegaan. Tijd voor ons als ouderraad jullie in het kort te informeren over wat we het
afgelopen jaar hebben gedaan.
Aan het einde van het schooljaar stapten David Krol en Janneke Hemmink na vele actieve
jaren uit de ouderraad. Tegelijkertijd zijn Wendy de Groot, Ilona Hof en Sandy Copier
erbij gekomen.
De tragische gebeurtenis rondom Marielle Westerik echter tekent dit jaar. Marielle,
tevens actief lid van onze raad, is na een lang gevecht dit jaar komen te overlijden. Een
verschrikkelijk verlies voor velen. We zullen haar ideeën, energie en gulle prettige
omgang missen.
De ouderraad bestaat voor 2018-2019 uit de volgende ouders:
Inge Kappert, Winanda Beuzenberg, Wendy de Groot, Lidewij van Melle, Gildo Segerink
(penningmeester), Arthur Janse, Ilona Hof, Brenda Nieuwenhuis en Sandy Copier
(voorzitster).
Rianne Burema en Nicole Oldenhof bieden ondersteuning vanuit het lerarenteam. Ook
blijft Ineke Verkuylen ons als huisstylist van adviezen en creatieve materialen voorzien,
iets wat ze fantastisch doet.
De terugkerende grotere activiteiten verliepen afgelopen jaar soepel. Elk jaar proberen
we de festiviteiten rondom Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, Koningsspelen en het
schoolpleinfeest zo leuk mogelijk aan te kleden. Het Sinterklaasfeest had dit jaar een
grootse binnenkomst (met helikopter) en werd een mooi feest. De Kerstviering dit jaar
pakte nog meer uit met een puzzeltocht waarin beroemde kerstfiguren werden
uitgebeeld en met Pasen werden er wederom paaseitjes verstopt (en gevonden!).
Het schoolpleinfeest dit jaar lijkt elke keer dat van voorgaande jaren te willen toppen,
ditmaal met een band en kanjer van een opblaas hindernisbaan.
Daarnaast ondersteunde de ouderraad voor de tweede keer samen met de SJD en OBS
Slingerbos een rustpunt tijdens de wandelvierdaagse. De opkomst op de vierdaagse is
flink aan het toenemen, we hopen dat komend jaar nog meer kinderen uit Diepenveen
mee zullen lopen met dit sportieve evenement.
Aanvullend regelden we traktaties na het schoolkamp, ijsjes bij warm weer, gaven
ondersteuning bij de schoolfotograaf, de sponsorloop, de ouderavonden en de musical
van groep 8. Daarnaast coördineerden we de klussenlijst.
Door de groei van het aantal leerlingen zullen de totale inkomsten uit de ouderbijdrage
komend jaar groeien, we richten ons er op het gehele bedrag in het jaar zelf ten goede
van de kinderen te laten komen.

Het was een jaar waarin veel plezier is gemaakt, veel werd genoten en gedeeld tijdens
alle activiteiten. Alles wat we organiseren kunnen we niet zonder uw hulp, daarvoor
hartelijk dank. We kijken uit naar komend jaar.
Met vriendelijke groet,
De ouderraad

