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*Inleiding 
Met het jaarverslag nemen wij u als ouder/verzorger graag mee met de activiteiten 
die wij afgelopen jaar, samen met het team hebben georganiseerd.  
 
*Samenstelling OR 
Het afgelopen schooljaar bestond de Ouderraad uit:  
 
Moniek Rovers      voorzitter    
Maaike van der Horst     secretaris    
Floortje van Bracht/Eric van Zeeland   penningmeester/lid   
Hanneke Rooijakkers     lid    
Susan van de Vossenberg     lid  
Kirsten van Steenwijk     lid 
Nancy vd Wijst      lid  
Sandra Kanters      lid  
Brigitte Raaijmakers      lid 
 
Deze 9 dames en 1 heer draaien nu al een heel aantal jaren mee en dat is erg 
handig. Commissies draaien goed en hoeven niet heel vaak bij elkaar te komen om 
activiteiten te organiseren. Dit komt doordat leden meerdere jaren in een werkgroep 
zitten en evaluaties goed vastgelegd worden.  
We vergaderen zo’n 5 keer per jaar en in combinatie met de tweede vergadering 
hebben we de jaarvergadering gepland. In deze vergadering bespreken we het 
jaarverslag, het financiële verslag, benoemen we nieuwe leden en hernoemen we 
bestaande leden. Ook wordt de jaarlijkse, vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. Alle 
ouders zijn bij deze vergadering van harte welkom. 
 
*Schoolfotograaf 
De kinderen en hulpouders hebben een leuke dag gehad, die goed verliep. Op de 
klassenfoto’s staan een aantal kinderen met hun ogen dicht, dat was jammer. Ook 
was het niet duidelijk of er broertjes/zusjes van de Petrus Dondersschool mee op de 
foto mochten. Dit moet vooraf duidelijk zijn. Het contant betalen is ouders wederom 
prima bevallen. 
 
 
*Sinterklaas 
Sinterklaas en zijn Pieten hadden dit jaar een probleem om op school te komen. 
Gelukkig was er een behulpzame papa die ze kwam helpen. Daardoor waren ze op 
tijd op school. De ochtend verliep gezellig. Jammer dat de kinderen van de PSZ er dit 
jaar niet waren, maar ook zij zijn verwend met cadeautjes. 
 
 
 



*Kerstmis 
Het lopen in 1 lange sliert tijdens de wandeling was leuk, maar iets meer ruimte er 
tussen was handiger geweest. Er stonden veel ouders langs de kant te kijken, dit was 
erg leuk. De viering in de kuil is de dag erna gedaan omdat dit op de avond zelf niet 
meer lukte. 
Het inzamelen van speelgoed was een goede actie. Er is heel veel speelgoed 
ingezameld voor het goede doel.  
 
*Carnaval 
De kinderen begonnen in de klas met het showen van hun kleding. Daarna gingen 
ze naar het Ridderhof toe om te dansen en te kijken naar de optredens. Het 
schminken en de tattoos vielen goed in de smaak. Korter in het Ridderhof zijn is veel 
kinderen goed bevallen. 
  
*Pasen 
Dit jaar had de werkgroep een Zweedsloopspel gemaakt voor de onderbouw en de 
bovenbouw. Vooral het schminken was hierbij erg favoriet. De ochtend verliep, door 
de vele hulpouders, prima. Mooi om te zien hoe de oudere kinderen met de jongere 
kinderen omgaan.   
’s Middags had iedere klas zijn eigen programma, met als afsluiter; eitje tik. 
 
*Schoolreis 
Dit jaar stond Hullie in Uden voor groep 1 t/m 3 op het programma. De kinderen 
hebben zich de hele dag prima vermaakt en hebben lekker gespeeld, gegeten en 
gedronken. Groep 4 t/m 7 brachten een bezoekje aan Irrland. Ondanks het slechte 
weer hebben ook deze kinderen zich prima vermaakt. 
 
*Avond 4 daagse 
139 kinderen en ouders hadden zich dit jaar aangemeld voor de wandelvierdaagse 
en kregen dus ook op vrijdag een medaille via school. Gelukkig hadden we genoeg 
aanmeldingen van ouders, juffen en oma’s, zodat we alle dagen op beide routes een 
post hadden staan. Het weer was niet te peilen, maar gelukkig heeft iedereen 4 
dagen kunnen wandelen.  
 
*Luizen controle 
Het luizengroepje per klas werkt erg goed. De controle wordt na iedere vakantie 
uitgevoerd en indien nodig na twee weken weer. De lijntjes zijn erg kort en dat 
wordt door alle partijen als zeer prettig ervaren. 
 
.*Versiergroep 
De versiergroep is een klein groepje moeders, die er ieder thema weer voor zorgen 
dat de kuil en de gangen er leuk uitzien. Iedere klas maakt om de beurt voor het 
thema een knutselwerkje dat in de kuil komt te hangen.  
 
Alle activiteiten die school en wij organiseren kunnen niet uitgevoerd worden dankzij 
een heleboel vrijwilligers. Wij vinden het fijn dat ieder zijn steentje bijdraagt op wat 
voor manier dan ook.  
Daarom namens de ouderraad; SUPER BEDANKT!! 
 


