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Welkom bij het jaarverslag van de Oudervereniging!  
 
Het schooljaar 2017-2018 was voor de Oudervereniging wederom een geslaagd jaar waarin wij 
met veel plezier en in samenwerking met de leerkrachten en hulpouders diverse activiteiten 
georganiseerd hebben. Naast de jaarlijkse feesten (Sint, Kerst, Carnaval, Pasen, Koningsspelen, 
Eindfeest) waren er ook weer de traditionele activiteiten: Atletiekdag (groep 6-8), Goede Doelen 
Project, Avondvierdaagse en Kleuterdag/Bosdag/Kamp (groep 8). In dit jaarverslag kunt u van elke 
activiteit een kort verslag lezen. In dit voorwoord wil ik enkele punten eruit lichten. 
 
Zo was de opzet van het Goede Doelen Project dit jaar zeer geslaagd door de geldinzameling voor 
het Ouderenfonds te combineren met activiteiten met ouderen uit de wijken om de school heen. 
De kleuters hebben gezongen voor de ouderen en zij hebben eiermutsjes gebreid (met onze 
kinderen) voor de goede doelenmarkt.  
 
De nieuwe opzet van de Kleuterdag (in Buitenwereld) en Bosdag (in Zeist) werd erg goed 
ontvangen. We gaan het ene jaar op schoolreisje naar een attractie, het andere jaar blijven we in 
de buurt. Voor beide is duur busvervoer nodig, dus dan weet u ook weer waar u o.a. uw 
schoolbijdrage voor betaald: een superleuke dag die uw kind(eren) met klasgenootjes buiten 
school doorbrengt; naast o.m. Sinterklaaskadootjes en versnaperingen tijdens de activiteiten. 
 
De versiering in de Sinterklaastijd kreeg een nieuwe frisse uitstraling met grote gouden/rode 
kado’s in de centrale hal en gelijksoortige versiering op de deur van elk klaslokaal. Daar kunnen 
we weer een aantal jaar mee vooruit.  
 
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.  
 
Vlak voor de zomer hebben we een bijdrage kunnen doen aan de vernieuwing van het schoolplein 
en is een nieuwe licht- en geluidsinstallatie aangeschaft. Die ziet u terug als ook uw kind op het 
podium in de schijnwerpers staat. Toelichting op de financiële kant vindt u ook terug in dit 
jaarverslag.   
 
Afgelopen jaar zijn er 4 leden afgezwaaid waaronder de oud-voorzitter en hebben we ook van 4 
nieuwe leden versterking gekregen. Daarmee staat de Oudervereniging ook dit jaar weer klaar om 
veel leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren. Voor meer informatie kunt u contact met 
mij opnemen via emailadres ov@schoolhuys.nl.  
 
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.  
 
Met vriendelijke groet,  
Arjan van Hoorn 
Voorzitter OV 2018 - 2019 
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Samenstelling bestuur Ouderraad 2017 - 2018 
 
Dagelijks bestuur:  
Voorzitter:   Karen Kuperus (tot 19-3-2018), Arjan van Hoorn (vanaf 19-3-2018) 
Penningmeester:  Jolanda van Werkhooven 
Secretaris:   Roel Pinxten 
 
Bestuursleden:  
Jean-Pierre Driesen, Maarten Nillesen, Martine van Rutte, Rachel Koekoek, Anneloes 
Martens, Dorota van Arem, Gineke Wassink, Marieke Groenwold en Walter van der Heijdt.  
 
In het schooljaar 2017 - 2018 hebben zeven OV-vergaderingen en een jaarvergadering 
plaatsgevonden.  
 
Wij kijken ernaar uit om weer veel leuke activiteiten in 2018 – 2019 te organiseren!  
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Atletiekdag 2017 
 
Atletiekdag heeft dit schooljaar, in verband met het slechte weer, helaas niet plaats kunnen 
vinden. 
 
 

Sinterklaas 2017 
 
De kinderen stonden op maandagochtend 5 december vol verwachting buiten te wachten op 
de Sint en zijn Pieten. Dit jaar kwamen ze niet over de weg, maar was de Reddingsbrigade zo 
behulpzaam de Sint bij ons af te zetten. “Zie ginds komt de rubberboot!”  
 
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.  
 
Bij het 10-uurtje kregen de kinderen een speculaasje en een bekertje limonade. Tussendoor 
deelden de Pieten ook pepernoten uit. De bovenbouwgroepen hadden de Sint geholpen met 
surprises en gedichten. Daar was voor elke klas een klassenkado. Het was een hele leuke dag.   
 
Rondom Piet heeft School het beleid dat we het Sinterklaasjournaal volgen. Afgelopen jaar 
hebben we daarom werk gemaakt van nieuwe versiering en CD’s met moderne liedteksten. 
Komend jaar vragen met name de Pieten nog extra aandacht.  
 
 

Kerst 2017 
 
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 2018 
 
Op vrijdag 9 februari 2018 hebben we weer carnaval gevierd 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 
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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 2018 

 
De goede doelen actie stond dit jaar in het teken van ouderen, met als goed doel het 
Ouderenfonds. De bedoeling van de actie was ouderen en kinderen meer met elkaar in 
contact te brengen om zo eenzaamheid bij ouderen aan te pakken. Om die reden stond het 
onderdeel 'geld ophalen' wat minder op de voorgrond maar werd er vooral geïnvesteerd in 
contacten met de oudere buurtbewoners in de wijk.  
 
Gedurende de week werden er meerdere activiteiten georganiseerd. Zo was er bijvoorbeeld 
een bingo met ouderen, gingen leerlingen zingen bij het Haltna huis, werden er wollen 
mutsjes gebreid en gehaakt, koekjes gebakken en spelletjes gespeeld. Op de goede 
doelenmarkt zelf werden die zelfgemaakte dingetjes verkocht. Elke klas had zich ook 
omgevormd tot museum waarbij een bepaalde tijdsperiode van vroeger centraal stond. 
 
Het was een drukbezochte markt met een mooie opbrengst. De vrijdag na de goede doelen 
markt werd de cheque met een bedrag van maar liefst €1564,87 overhandigd aan Daan 
Krijger van het Ouderenfonds. Een mooie opbrengst van een zeer geslaagde week! 
 
 

Pasen 2018 
 
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. 
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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 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 2018 
 
Op vrijdag 20 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. Daarna konden de koningsspelen 
beginnen. De spelen werden geopend door het dansen en meezingen op het officiële 
koningsspelen lied Fitlala 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 2018 
 
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 30ste 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 de eerste dag uit door dreigend noodweer. De 
centrale organisatie had lering getrokken uit het nogal natte defilé van het jaar ervoor en nam 
nu wel het zekere voor het onzekere.  
 
Langs de routes van de 5 en 10 km waren schenkposten ingericht, waar genoten kon worden 
van een water, koekjes, fruit en koffie/thee. Vorige jaren werd de groep die de 5 km-route 
liep nog als chaotisch ervaren. Daarom hebben we nog een goed naar de aanwijzingen voor 
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lopers en ouders gekeken en hierin enkele organisatorische aanpassingen doorgevoerd. Dat 
zorgde voor meer rust en toch net zoveel plezier.  
 
Het aantal vrijwilligers om te schenken was dit jaar net genoeg. Mede dankzij hun inzet 
kunnen we terugkijken op een geslaagde avondvierdaagse, met veel medailles en 
gezelligheid. 
 
 

Kleuterdag, bosdag en kamp groep 8 2018 
 
De kleuters zijn dit jaar voor het eerst naar buitenwereld geweest en hebben daar een hele 
dag gespeeld en met de dieren geknuffeld. Ook het weer werkte mee zodat het door zowel de 
kleuters als de docenten en de hulpouders als een geslaagde dag kan worden beschouwd die 
voor herhaling vatbaar is. 
 
De groepen 3 tot en met 7 zijn naar een scoutinglocatie in Zeist geweest. Iedere groep ging 
individueel naar deze locatie. Hier konden gedurende de hele dag naar hartenlust spelletjes 
worden gedaan. Hier is door de verschillende groepen op verschillende manieren invulling 
aangegeven. De kinderen, docenten en hulpouders hebben zich gedurende de hele dag prima 
vermaakt. 
 
Het kamp ging naar dezelfde locatie in Buren als de voorgaande jaren. Hier heeft groep 8 zich 
prima vermaakt met de diverse activiteiten. Daarnaast werkte het weer ook hier mee om er 
een onvergetelijk kamp van te maken. 
 
 

Eindfeest 2018 
 
Het is vrijdagochtend 6 juli op wat een prachtige dag beloofd te worden. Binnen zitten de 
leerlingen onrustig op hun stoeltjes en wordt de musical door groep 8 druk geoefend. Buiten 
worden de voorbereidingen verzorgt voor het eindfeest. Dat is dit jaar anders dan 
voorgaande jaren. Geen BBQ zoals andere jaren gewoon was. Dit jaar een korter programma 
en poffertjes en Hot Dogs. 
 
Rond half vier komen de eerste kinderen met hun ouders het schoolplein op. Daarna raakt 
het schoolplein snel gevuld met 300 kinderen en hun ouders. De DJ begint te draaien, de tap 
begint te stromen, het feest kan beginnen. 
 
Ook dit jaar staat het eindfeest in het teken van ’t Schoolhuys got talent. De juffen verzorgen 
de aftrap. Met een stijlvolle macarena wordt de toon van de middag gezet. Daarna volgt een 
keur aan optredens. Variërend van de klassen uit de onderbouw die gezamenlijk iets 
opvoeren tot individuele optredens van kinderen. Van dansjes, naar acts en zelfs live 
gezongen liedjes. 
 
Ondertussen sluiten alle gasten zich in de rijen aan voor een Hot Dog of een portie poffertjes.  
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Kinderen rennen en spelen op het plein en ouders staan in groepjes gezellig met elkaar te 
keuvelen.  
 
De tijd vliegt en het is al snel tijd voor de laatste ronde. We kijken terug op een geslaagd 
schooljaar en een wederom geslaagd eindfeest. Tot volgend jaar! 
 
 

Financiën 2017 – 2018 
 
Afgelopen schooljaar zijn de uitgaven van bijna alle reguliere OV-projecten (zoals Sinterklaas, 
Koningsspelen, Avondvierdaagse, Bosdag en eindfeest) binnen de begroting gerealiseerd. Al 
deze OV-projecten voor de kinderen worden betaald uit de Ouderbijdragen.  
 
De beschikbare middelen voor de wensenlijst zijn aangevuld met het ophalen van het oud 
papier (bijna € 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 heeft ruim € 450 opgebracht. 
 
Vanuit de wensenlijst afgelopen schooljaar en de opgebouwde vrije reserve die de laatste 
jaren was toegenomen is een nieuwe geluidsinstallatie aangeschaft waar de school enorm 
blij mee is. Daarnaast is hiervan ook een groot deel van de nieuwe speeltoestellen op het 
schoolplein betaald. We hopen dat alle leerlingen daar nog lang veel plezier van zullen 
hebben. 
Daarnaast is de kerstversiering aangevuld, er zijn aanvullende materialen voor MI aangeschaft 
en er zijn natuur- en culturele uitstapjes voor iedere groep van bekostigd.  
  
Volgend jaar is er weer een bedrag gereserveerd voor de wensenlijst, o.a. voor het de 
traditionele uitstapjes, aanvullende (leer- en speel) materialen en noodzakelijke nieuwe 
materialen voor de commissies die alle OV projecten samen met de school organiseren. 


