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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:  
 
Susan van de Vossenberg  voorzitter  
Maaike van der Horst  secretaris    
Eric van Zeeland   penningmeester/lid   
     
Kirsten van Steenwijk  lid 
Nancy vd Wijst   lid  
Sandra Kanters   lid  
Brigitte Raaijmakers   lid 
Floortje van Bracht   lid 
Anne van Houtum   lid 
Karin van Dijk    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 herbenoemen we 
bestaande leden. Ook wordt de jaarlijkse, vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. Alle 
ouders zijn bij deze vergadering van harte welkom. 
Dit schooljaar hebben we in verband met alle maatregelen alleen de 
startvergadering gehad en de eindvergadering.  
 
*Schoolfotograaf 
De dag met de fotograaf verliep goed. 2 personen vanuit de OR om mee te helpen is 
voldoende. De samenwerking met de P.D school is goed bevallen.  
De kinderen die ziek waren konden de volgende dag bij de P.D school op de foto. 
Peuters op de foto zetten ging ook goed. De broer/zus foto was dit jaar gratis. 
 
*Sinterklaas 
Sinterklaas kwam dit schooljaar met 2 pieten. Het was feest in de speelzaal en de 
kinderen hebben genoten. 
 
 



*Kerstmis 
Viel een beetje in het water. De leerkrachten hebben er op het laatste moment nog 
voor gezorgd dat de kinderen een beetje kerstsfeer hadden voordat ze in lockdown 
gingen. 
 
 
*Carnaval 
Met carnaval mochten de kinderen verkleed naar school komen. Door vooraf een 
foto in te sturen hebben de kinderen een hele lange polonaise gemaakt. In de klas 
hebben de leerkrachten er voor de kinderen een mooi feestje van gemaakt.  
 
*Pasen 
De leerkrachten hadden in de klas diverse paasactiviteiten georganiseerd. Vanuit de 
Ouderraad hebben wij gezorgd voor iets lekkers. 
 
*Schoolreis 
Dit jaar gingen de kinderen niet op schoolreis maar hadden ze een leuke dag op 
school. Er kwam een frietwagen die alle kinderen in no time voorzag van friet en een 
snack. 
 
*Avond 4 daagse 
Kwam dit schooljaar te vervallen. Ouders konden op eigen initiatief aan de wandel. 
 
*Luizen controle 
Het luizengroepje per klas werkt nog steeds 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.  
 
Afgelopen schooljaar was een bijzonder jaar, zonder veel hulp van ouders. Hopelijk 
kunnen we komend schooljaar weer een beroep doen op jullie hulp! 
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