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Welkom bij het jaarverslag van de Oudervereniging! 
 
Het schooljaar 2016-2017 was voor de Oudervereniging een geslaagd jaar waarin wij met veel 
plezier (in samenwerking met de leerkrachten en hulpouders) diverse activiteiten 
georganiseerd hebben.  
  
Wij hopen ook het komende jaar weer te kunnen rekenen op veel ondersteuning van (hulp) 
ouders bij de uitvoering van de diverse activiteiten. Onze dank voor het enthousiasme en de 
inzet het afgelopen jaar. Van de georganiseerde activiteiten dit afgelopen jaar kunt u in dit 
verslag per activiteit een kort verslag lezen. 
 
Met het team worden de activiteiten jaarlijks geëvalueerd. Ervaringen, op- en aanmerkingen 
van hulpouders en de kinderen, worden hierin meegenomen. De leerpunten uit deze 
evaluaties worden voor het nieuwe schooljaar meegenomen door de werkgroepen die de 
activiteiten organiseren. De activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdragen. 
 
De opbrengst van het maandelijks ophalen van oud papier door de OPA vaders en andere 
activiteiten die de OV organiseert om geld in te zamelen (zoals Bag2School en 
bloembollenactie) wordt besteed aan de educatieve uitjes (zoals een bezoek aan een 
museum). Maar ook aan de wensenlijst van school voor extra uitgaven aan ondersteunende 
materialen of speelgoed dat niet binnen de begroting van de school past, het afgelopen jaar is 
daarmee de nieuwe leeshoek ingericht. De financiële kant vindt u terug in het financieel 
jaarverslag  
 
De Oudervereniging staat dit jaar ook weer klaar om veel leuke activiteiten voor de kinderen 
te organiseren. Wilt u ook meer betrokken zijn bij de school van uw kinderen? De ouderraad 
is op zoek naar actieve ouders die onze gelederen willen komen versterken. Voor meer 
informatie kunt u contact met mij opnemen via emailadres ov@schoolhuys.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Karen Kuperus 
Voorzitter OV 2016- 2017 



 

Samenstelling bestuur Ouderraad 2016 - 2017 
 
Dagelijks bestuur:  
Voorzitter:   Karen Kuperus 
Penningmeester:  Jolanda van Werkhooven 
Secretaris:   Roel Pinxten 
 
Bestuursleden:  
Wendie Zwarst, Jean-Pierre Driesen, Jeroen van Borkulo, Esther van der Meijden, Maarten 
Nillesen, Melanie ten Pierick, Martine van Rutte, Arjan van Hoorn, Rachel Koekoek en 
Anneloes Martens.  
 
In het schooljaar 2016 - 2017 hebben zeven OV-vergaderingen en een jaarvergadering 
plaatsgevonden.  
 
Wij kijken ernaar uit om weer veel leuke activiteiten in 2017 – 2018 te organiseren!  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Atletiekdag 2016 
 
Ook dit jaar, voor het zoveelste jaar op rij, was het prachtig atletiek weer. De ochtend begon 
helaas met een buitje waardoor iedereen iets later op de fiets is gestapt. Toen iedereen om 
09.30 uur op de atletiekbaan Maarschalkerweerd in Utrecht was gearriveerd, brak het 
zonnetje weer door en werd het stralend weer en dat is de hele dag zo gebleven! De 
kinderen, juffen en de meefietsouders zijn de dag gestart met koffie/thee/limonade met 
koek.  Dit jaar werd er geen snoep uitgedeeld en konden de kinderen kiezen uit rozijntjes, 
kaasstengels en was er voor iedereen een appel. 
 
De vierdejaars leerlingen uit de sportklas van het Oosterlicht uit Nieuwegein waren ook dit 
jaar weer aanwezig. Samen met hun sportleraar hebben zij de atletiekonderdelen begeleid. 
Atletiekvereniging Phoenix heeft weer voor de materialen, de scores en enthousiaste 
ondersteuning van onze leerlingen en de leerlingen van het Oosterlicht gezorgd. De kinderen 
konden ook dit jaar weer, na een warming up gegeven door het Oosterlicht, meedoen aan de 
volgende sporten: 100 meter sprint, 1 kilometer hardlopen, kogelstoten, speerwerpen, 
verspringen en hoogspringen. Zo zat er voor iedereen wel een favoriet onderdeel bij. Onder 
fanatieke aanmoediging van klasgenoten, juffen en een aantal ouders, hebben de kinderen 
een fijne en sportieve dag gehad. Na de estafette, waaraan alle leerlingen meededen, was het 
tijd voor de prijsuitreiking. Hier keek iedereen natuurlijk naar uit! In iedere groep (6, 7 en 8a 
en 8 b) vielen de jongens en de meisjes in de prijzen. Natuurlijk gingen ook degene die geen 
medaille kregen met een vaantje naar huis. Ook nu werd er weer teruggefietst onder 
begeleiding van de juffen, een aantal ouders en een stralend zonnetje. Moe en voldaan kon 
iedereen van het weekend gaan genieten. Het was weer een hele leuke dag! Iedereen die 
zijn/haar steentje heeft bijgedragen, wordt hiervoor hartelijk bedankt! Deze leuke dag zal 
zeker ook weer in 2017 op de Schoolhuys agenda staan! 
 
 

Sinterklaas 2016 
 
De kinderen stonden op maandagochtend 5 december vol verwachting buiten te wachten op 
de Sint en zijn Pieten. Sint kwam met zijn Pieten aan op golfkarretjes! Dat was een leuk en 
vrolijk gezicht.  
 
Sinterklaas sprak zoals elk jaar iedereen weer toe in de aula, en werden er prachtige liedjes 
gezongen. Daarna mochten de kinderen van de onderbouw om de beurt met hun klas naar 
Sinterklaas komen in de gymzaal van de kleuters. Er werden prachtige liedjes gezongen en 
mooie dansjes gedaan.  
 
De Pieten maakten grapjes tussendoor en gingen ook mee buiten spelen.  
Bij het 10 uurtje kregen de kinderen een speculaasje en een bekertje limonade. Tussendoor 
deelden de Pieten ook pepernoten uit.  
Sint kwam in elke klas van de bovenbouw even langs en voor elke klas in de bovenbouw was 
een klassenkado. Het was een hele leuke dag.   
 



 

 

Kerst 2016 
 
Met de hulp van diverse enthousiaste ouders werd ’t Schoolhuys in kerstsfeer gebracht. En dit 
was ook dit jaar weer goed gelukt. In iedere klas stond een mooi versierde boom en ook de 
gangen en halletjes zagen er sfeervol uit.Groep 7 heeft een schitterende musical laten zien. 
Na de musical was het traditionele kerstdiner. De lekkerste dingen werden de school weer 
binnen gebracht. Waarna alle kinderen heerlijk hebben gesmuld. En hebben genoten van het 
gezellige samenzijn. De ouders hadden het buiten gezellig. Met een hapje en een drankje 
konden ook zij genieten en bijpraten. 
 
 

Carnaval 2017 
 
Op vrijdag 24 februari 2017 was het tijd voor carnaval op ’t Schoolhuys. De kinderen gingen 
eerst allemaal naar hun eigen klas voor een echte modeshow. De kinderen van groep 8 gingen 
vervolgens langs alle klassen om de dag te beginnen met een lekker snoepje. Na deze 
feestelijke traktatie begon het feest in de centrale hal. Zoals ieder jaar begon het feest met 
het voorstellen van de Raad van 11 en de proclamatie.  
 
Vervolgens kwamen er superleuke optredens van de verschillende klassen, de dansmariekes 
en de raad van 11. Toen het tijd voor de pauze was ging de ene helft van de school eerst 
buiten spelen en de andere helft begon met het versieren van hun eierkoek met slagroom, 
hagelslag en vruchtenhagel. Nadat alle klassen buiten hadden gespeeld en wat gegeten en 
gedronken was het weer tijd om verder te gaan met de optredens  
 
Hierna gingen alle klassen terug naar hun lokaal en begon groep 8 met het opruimen van de 
hal. De onderbouw mocht vervolgens naar huis, maar de bovenbouw bleef nog even op 
school. Vandaag hoefde ze geen lunch mee te nemen, want ze kregen allemaal een 2 
broodjes knakworst of een tosti. Na deze lekker lunch mochten alle leerlingen zelf beslissen 
wat ze gingen doen. Zo kon je in de hal meedoen met Just Dance, of een film kijken, of een 
spelletje spelen. Om 14.00 uur was de dag weer afgelopen en mocht iedereen thuis nog even 
nagenieten van het feest. Het was weer een geslaagd carnaval. Op naar 2018: ALAAF! ALAAF! 
ALAAF! 
 
 

Goede Doelen Project 2017 

 
Zoals jullie allemaal weten stond onze Goede Doelen week dit jaar in het teken van “haar”. 
Wij hebben ons ingezet voor Stichting Haarwens. Veel kinderen die als gevolg van een 
medische behandeling of een andere oorzaak kaal zijn of worden, zouden er alles voor over 
hebben om weer met een volle haardos door het leven te kunnen. Stichting Haarwensen 
zorgt ervoor dat deze kinderen een pruik van echt haar kunnen dragen. Zonder dat daar 
kosten aan verbonden zijn voor de ouders.  



 

In de groepen heeft een vertegenwoordiger van Stichting Haarwens alles verteld over haar 
activiteiten. De groepen hebben mooie tekeningen gemaakt die op een mok of muismat 
gedrukt konden worden, deze producten konden laten weer aangeschaft worden via een 
speciale website. Er zijn mooie zelfportretten gemaakt door de kinderen en daarop hadden zij 
zichzelf een geheel nieuwe coupe gegeven.   
 
Behalve knutselen is er ook gesport. Op Vrijdag 10 maart was er een sponsorloop en hier zijn 
vele rondjes gelopen door alle kinderen. Het was prachtig weer dus een rondje extra voor ons 
goede doel was natuurlijk geen probleem! 
 

 
 
Op 15 maart is ons Goede Doelen project afgesloten met de traditiegetrouwe “Goede Doelen 
markt”. De broodjes knakworst gingen als “warme broodjes” over de toonbank! Er zijn vele 
heerlijk baksels gedoneerd, een leerling had 100 cupcakes gebakken! En deze zijn ook 
allemaal tot de laatste kruimel opgegaan. Er kon gegrabbeld worden, je kon je haar mooi 
laten kleuren of laten invlechten en er kon ouderwets gezellig ge-bingo’d worden. Bij de bingo 
waren prachtige prijzen te winnen en met veel enthousiasme werd het bingo spel door de 
juffen begeleid! 
 
Op vrijdag 17 maart is de cheque met recordopbrengst overhandigd aan Stichting Haarwens. 
Het bedrag dat wij mochten overhandigen is uiteindelijk uitgekomen op 7026,52. Wat 
fantastisch dat wij dit bedrag met elkaar hebben opgehaald! Hartelijk bedankt aan iedereen 
die een bijdrage heeft geleverd, er kunnen nu weer een aantal kinderen blij gemaakt worden 
met een mooie pruik van Stichting Haarwens! 
 
 



 

Pasen 2017 
 
Ook dit jaar is er weer met veel enthousiasme Pasen gevierd. Een week voor Pasen hebben de 
kinderen uit de onderbouw, met hulp van de kinderen uit de bovenbouw, weer een mooie 
palmpaasstok gemaakt. Deze keer hebben zij de palmpaasstokken versierd voor een opa/oma 
of ander volwassen familielid. 
 
De donderdag voor het lange paasweekend, hebben de kinderen ontbijt in de klas. Per klas 
hebben de leerlingen een lijstje ingevuld met een favoriet ontbijtje. De kinderen mochten 
“paaslootjes” trekken en voor het klasgenootje dat je getrokken had, mocht je een heerlijk 
ontbijt voor verzorgen. Natuurlijk ingepakt in een doos met mooie paasversiering. 
 
Er zaten weer prachtige én lekkere creaties bij en alle kinderen hebben een gezellige ochtend 
gehad. In de middag hebben de kinderen weer een grote zoekactie gehouden naar de 
verstopte paaseitjes en mochten deze daarna lekker opeten. Het was weer een groot succes. 
 
 

Koningsspelen 2017 
 
Op vrijdag 21 april was het weer tijd voor de koningsspelen. De weergoden waren ons goed 
gezind, het beloofde een prachtige dag te worden. Na op school te zijn aangekomen, konden 
de kinderen in hun eigen klas meteen aanschuiven bij een heerlijk koningsontbijt. Voor iedere 
klas was er een doos vol ontbijtspullen en twee broden. De kinderen konden kiezen uit melk 
of water met een smaakje als drinken. Om half tien konden de koningsspelen beginnen. De 
spelen werden geopend door het dansen en meezingen op het officiële koningsspelen lied 
Okido van Kinderen voor Kinderen. 
 
De kinderen tot en met groep 3 deden spelletjes op het kleuterplein in groepjes van ongeveer 
10 kinderen. De leerkrachten werden hierbij door hulpouders geassisteerd. De kinderen vanaf 
groep 4 deden spelletjes op het schoolplein en rondom de school. Hoogtepunten waren 
onder andere een heuse hindernissenbaan, waterhelmen en trefbal. De kinderen werden 
voorzien van een tussendoortje in oranje stijl, wortels en een kaasstengel met iets te drinken 
erbij. Rond half twaalf waren de spelen voorbij. De onderbouw ging naar huis en de 
bovenbouw had continurooster en ging lunchen in de klas. De lunch werd afgesloten door 
een heerlijk bekertje Oranje vla. Bedankt aan alle hulpouders voor hun hulp op deze mooie en 
geslaagde ochtend. 
 
 

Avondvierdaagse 2017 
 
Van 9 mei tot en met 12 mei werd de avondvierdaagse gelopen. Er werd gestart vanaf de 
Kruisboog. De 5 km lopers startten om 18.00 uur en de 10 km lopers om 17.30 uur. Dit jaar 
liep onze school voor de negenentwintigste keer mee. Van ’t Schoolhuys liepen bijna 190 
leerlingen en ouders mee voor een medaille of vaantje. Bijgestaan door veel begeleidende 
ouders. 



 

 
Het was dit jaar lekker wandelweer, helaas viel het defilé letterlijk in het water, gelukkig was 
de start nog wel droog. Langs de routes van de 5 en 10 km waren schenkposten ingericht, 
waar genoten kon worden van een water, limonade of koffie en thee. In aansluiting op JOGG 
Houten was het assortiment aangepast en kregen wij voor op de dinsdag voor alle kinderen 
een appel. De komende jaren zullen wij bezien hoe een goede balans te vinden in het thema 
“een gezonde wandeling”, waarschijnlijk in een combinatie van gezond en iets minder 
gezond.  
 
Het aantal vrijwilligers om te schenken was dit jaar net genoeg, de bereidheid van ouders om 
een groepje kinderen te begeleiden blijft grote verschillen vertonen tussen de groepen. Het 
lopen op de 5 km wordt door veel ouders als chaotisch ervaren, wij gaan bezien hoe dat te 
verbeteren valt. Al met al kunnen we terug kijken op een geslaagde avondvierdaagse, met 
veel medailles en gezelligheid. 
 
 

Schoolreisje en kamp groep 8 2017 
 
Op 1 juni zijn de groep 1 tot en met 7 met de bus naar Drievliet geweest. Het was mooi weer, 
er waren nog heel veel andere scholen, maar er was ook voor alle kinderen genoeg te doen. 
De groep 1 tot en met 3 hebben met hulp van begeleiders diverse attracties uitgeprobeerd. 
Terwijl de groepen 4 tot en met 7 zelf door het park konden lopen om alles uit te proberen. 
Het was een geslaagde dag. 
 
In dezelfde week zijn groep 8a en 8b gezamenlijk op kamp geweest in Buren. Op de fiets en 
met de pont. In Buren sliepen ze in tenten, moesten zelf een keer het eten klaar maken en 
was er ruim gelegenheid om nat te worden en om te chillen. Ook dat was wederom een 
geslaagd kamp. 
 
 

Lustrumfeest 2017 
 
Op 30 juni heeft het Schoolhuys zijn lustrumfeest (het 35 jarig bestaan) gevierd, samen met 
het Fort van de Verbeelding. De mooi versierde school (en schoolplein) stond twee dagen in 
het teken van het maken van een prachtige muzikale voorstelling. Op donderdag waren alle 
groepen de hele dag aanwezig en werd er al druk geoefend en geknutseld. Op zowel 
zelfgemaakte instrumenten als op spullen van het Fort (van buizen en emmers tot ballonnen 
gevuld met rijst en blikken die met teenslippers werden bespeeld) werd er met veel 
enthousiasme gemusiceerd. Iedere groep heeft bovendien een t-shirt met groepskleur 
gemaakt.  
 
Vrijdagochtend werd de laatste hand aan de voorbereidingen getroffen en werd in prachtig 
weer de voorstelling geoefend. Wat een energie! Tussendoor kregen alle kinderen een ijsje 
uit een echte ijskar. Tijdens de echte voorstelling ‘s middags begon het even te regenen, maar 
dat mocht de pret niet drukken en alle groepen hebben hun kunsten goed kunnen laten zien, 



 

echt een feestje! Het lustrum werd afgesloten met de traditionele BBQ, die weer erg goed 
bezocht werd. Al met al een zeer geslaagd lustrumfeest! 
 
 

Financiën 2016 – 2017 
 
Afgelopen schooljaar zijn de uitgaven van bijna alle reguliere OV-projecten (Atletiekdag, 
Sinterklaas, Kerstavond, Koningsspelen, Avondvierdaagse, Kamp en eindfeest) binnen de 
begroting gerealiseerd. Al deze OV-projecten voor de kinderen worden betaald uit de 
Ouderbijdragen. Voor het lustrumfeest hebben we 5 jaar gespaard. 
 
De beschikbare middelen voor de wensenlijst zijn aangevuld met het ophalen van het oud 
papier (ruim € 2.900) dankzij de inzet van een groep vaders die één zaterdagochtend per 
maand het oud papier ophalen. Veel dank aan die stoere vaders! Bag2school en de 
bloembollenactie hebben samen ruim € 1.800 opgebracht. 
 
Een groot deel van deze extra opbrengsten wordt gebruikt voor de wensenlijst van de school. 
Dit jaar zijn vooral aanvullende materialen voor MI aangeschaft en er zijn natuur- en culturele 
uitstapjes voor iedere groep bekostigd.  
  
Volgend jaar is er weer een bedrag gereserveerd voor de wensenlijst, o.a. voor het bekostigen 
van de traditionele uitstapjes, aanvullende (leer- en speel) materialen en noodzakelijke 
nieuwe materialen voor de commissies die alle OV projecten samen met de school 
organiseren. 
 


