Jaarverslag Oudercomité schooljaar 2017/2018
De jaarlijkse ouderavond werd gehouden op dinsdag 26 september 2017.
Het jaarverslag, de notulen en het financieel verslag werden goedgekeurd tijdens deze
jaarlijkse ouderavond.
Na afloop van de algemene jaarvergadering werd er door het team een inloop in de klassen
georganiseerd voor de groepen 1 t/m 8.
Op vrijdag 10 november 2017 mochten alle leerlingen van de bovenbouw de
toneelvoorstelling van Durido bewonderen. Hiervoor heeft het OC een kleine bijdrage betaald
aan Durido.
De intocht van Sinterklaas in Lattrop werd verzorgd door het OV in samenwerking met de
scouting Denekamp op zondag 26 november 2017.
Ook dit jaar was het weer een leuke intocht wat gehouden werd bij Erfgoed Bossem.
Het sinterklaasfeest op school werd gehouden op dinsdag 5 december. De OV heeft op
school met kleine ondersteunende taken geholpen.
Op zondag 3 december konden gezinnen in Lattrop en Breklenkamp wederom van de
gelegenheid gebruik maken om de Sint en zijn Pieten thuis te ontvangen. Acht gezinnen
hebben hier gebruik van gemaakt.
Het regelen en verzorgen van de Sint en zijn Pieten tijdens de intocht en tijdens de
huisbezoeken is door de OV gedaan. Ook de inkoop van het snoepgoed voor het
sinterklaasfeest op school is door de OV geregeld.
Het jaarlijkse kerstfeest werd dit jaar gehouden op woensdagavond 20 december. De
kinderen waren ’s middags vrij zodat ze ’s avonds weer op school konden komen voor een
prachtige kerstwandeling. De ouders werden uitgenodigd om een na afloop gezellig een kop
koffie of gluhwein te komen drinken.
Carnaval 2018. Het spandoek van de hoogheden die voor school staat is door het OV
verzorgd.
Op Witte Donderdag (29 maart) werd er weer een paasactiviteit georganiseerd door school.
Dit jaar was gekozen voor het organiseren van een lunch op school.
Dit was weer een geslaagde activiteit.
Op 20 april 2018 heeft ’t Kämpke ook weer meegedaan aan de Koningsspelen. De
activiteiten werden georganiseerd door school en de OV heeft een financiële bijdrage
geleverd.
Dinsdag 29 mei zijn de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje geweest:
- Groep 1,2 en 3 met de auto naar kinderspeelboerderij Bentelo.
- Groep 4,5 en 6 met de bus naar Avonturenpark Hellendoorn.
- Groep 7 met de trein naar Amsterdam.
Het was een hele leuke dag voor iedereen.
Groep 8 is van 6 t/m 8 juni op kamp geweest naar Losser. Net zoals bij de schoolreisjes
hoeft de OV bij het kamp geen hulp te bieden.
Het Heilig Vormsel werd toegediend op zaterdag 20 januari 2018 en de 1e Heilige communie
was dit jaar op zondag 27 mei 2018. Met deze beide zaken heeft het OC geen bezigheden
gehad.
Op zondag 8 juli vond het dorpsfeest ‘Lattrop & Breklenkamp pakt oet’ weer plaats. De OV
heeft tijdens dit feest een paar spelletjes verzorgt (eendjes vangen, raak de juf/meester).
Hierbij werd de hulp gevraagd aan ouders. De opbrengst van deze activiteiten komt geheel
ten goede aan onze basisschool.

Het OC heeft dit schooljaar in totaal 5 keer vergaderd met leerkrachten en/of directie (12
september, 7 november, 23 januari, 6 maart en 19 juni).
Op vrijdag 20 juli werd het schooljaar 2017-2018 afgesloten.

