2019 - 2020

Welkom bij het jaarverslag van de Oudervereniging
“Het afgelopen schooljaar 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 68), Goede Doelen Project, Avondvierdaagse, Schoolreis en Kamp groep 8.”
Een eerste alinea zoals bovenstaande zou normaal gesproken ook dit jaar de start zijn
geweest van dit jaarverslag. Maar het liep, zoals we allen weten, anders door het Coronavirus.
Als we over enkele jaren terugkijken op deze periode zullen we dit afgelopen schooljaar
misschien wel typeren als het “eerste corona-jaar”. In ieder geval het jaar waarin we met
grote veranderingen te maken kregen. Gelukkig gaan onze kinderen gewoon weer naar school
en maken we weer plannen voor OV-activiteiten komend jaar. Waar nodig aangepast aan de
maatregelen, dat wel.
De impact van Corona was op enkele OV-activiteiten het grootst:
• Het Goede Doelen-project stopte na de introductie waardoor de Goede Doelenmarkt niet
doorging. De leerlingen hebben wel geleerd over het Prinses Máxima Centrum, waarvoor
we later nog meer geld zullen inzamelen.
• Buitendag ging in het geheel niet door, alle voorbereidingen ten spijt
• Ook de Avondvierdaagse en het Eindfeest werden geschrapt.
Van de overige activiteiten kunt u in dit jaarverslag een korte impressie lezen. Ook vindt u een
toelichting op de uitgaven in het stuk van de penningmeester. Daarin kunnen jullie o.a. lezen
dat we ons budget niet geheel hebben gebruikt doordat activiteiten niet doorgingen. Dit
geven we komend jaar terug als korting op de ouderbijdrage. Voor details verwijs ik naar het
stuk van de penningmeester.
Met de inkomsten uit de Oud Papier-gelden konden we dit jaar de opbrengst verdubbelen
van de Pannakooi-Challenge die was georganiseerd door de Leerlingenraad. Met als blijvend
resultaat een beter gebruik van het schoolplein.
Afgelopen jaar zijn er maar liefst 6 leden afgezwaaid. Daarom zijn we extra blij dat zes nieuwe
leden ons zijn komen versterken. Anneloes, Harry, Martine, Marieke, Sharon en Leandra,
dank voor jullie inzet en fijne samenwerking! Vivian, Dirk, Haitske, Laura, Tom en Diana,
welkom bij de OV! Daarmee hebben we weer een vol en enthousiast team van ouders
klaarstaan om ook komend jaar weer leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren.
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 2019 - 2020
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Samenstelling bestuur Ouderraad 2019 - 2020
Dagelijks bestuur:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

Arjan van Hoorn
Gineke Wassink
Roel Pinxten

Bestuursleden:
Martine van Rutte, Anneloes Martens, Marieke Groenwold, Walter van der Heijdt, Leandra
Hubers, Sharon Wolf, Stefan Jansen, Wendy Stelte, Martine Nicolaij, Michelle Nguyen
In het schooljaar 2019 - 2020 hebben zes OV-vergaderingen en een jaarvergadering
plaatsgevonden.
Wij kijken ernaar uit om weer veel leuke activiteiten in 2020 – 2021 te organiseren!
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Atletiekdag 2019
De atletiekdag werd dit jaar (4 oktober 2019) afgelast vanwege het slechte weer. De jongens
en meisjes van groep 6,7 en 8 hadden van tevoren goed geoefend in de gymles en ook
Atletiekvereniging Phoenix en de leerlingen van de sportklas van het Oosterlicht stonden
weer klaar om te helpen, maar helaas, door de regen kon de atletiekdag niet doorgaan.

Sinterklaas 2019
Ook dit jaar hebben we op school het Sinterklaasjournaal gevolgd en samen Sinterklaas
gevierd. Sint bezorgde voor iedereen een mooi schoencadeautje: snoepgoed en een kleine
verrassing voor de jongsten en ook de oudere kinderen kregen een versierd zakje met
snoepgoed in hun schoen.
Op 5 december kwam Sint naar het Schoolhuys met wel 4 Pieten! Dit jaar kwam hij met een
versierd golfkarretje van het ouderenvervoer. Heel toepasselijk! Na een ontvangst in de hal
kregen Sinterklaas en zijn pieten van de groepen 1/2, 3 en 4 mooie optredens te zien in de
gymzaal. Voor alle jonge kinderen had Sint een cadeautje.
De groepen 5 t/m 8 hadden in hun eigen klas surprises met limonade, pepernoten en
speculaas. In die klassen kwamen de Pieten nog langs met een klassencadeau. Het was weer
een heel gezellig feest met de Sint!

Kerst 2019
De kerstsfeer begon al bij het versieren van de school. Er waren veel ouders komen helpen,
wat al meteen een gezellige avond opleverde, en een mooi versierde school. De festiviteiten
met kerst zelf verliepen ook goed. De sfeer in de klassen was goed en de kinderen hebben
een leuke kersttoneelstuk en kerstdiner gehad.
Voor de ouders stond er buiten glühwein, soep en rookworst klaar, onder begeleiding van
kerstmuziek. Ondanks een klein beetje regen waren er veel ouders langsgekomen en was het
ook buiten erg gezellig. Kortom: een fijne kerstviering en een mooie afsluiting van het jaar!
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Carnaval 2020
Carnaval was ook dit jaar een succes. De kinderen hadden stuk voor stuk hun best gedaan om
zich leuk/mooi/gek/bijzonder te verkleden. Ook de leerkrachten hadden hun best gedaan.
In de klassen hebben de kinderen gezellig spelletjes gedaan en zijn ook creatief bezig
geweest. Zoals tekeningen kleuren met confetti of ballonnen omtoveren tot wezens. Maar dit
feest hebben wij gelukkig nog met zijn allen in de aula kunnen vieren!
Groep 8 had jaar een andere rol gekregen dan vorige jaren. Zij waren dit jaar extra belangrijk
om de jongere kinderen te helpen en samen met ze te kunnen hossen. En wat deden ze dit
goed! De kinderen en leerkrachten hadden een geslaagde dag.

Goede Doelen Project 2020
Op maandag 9 maart waren we van start gegaan met het Goede Doelen Project. Veel
leerlingen gingen enthousiast aan de slag om zo veel mogelijk plastic flessen te verzamelen
voor het Maxima ziekenhuis in Utrecht. Helaas moesten we het project voortijdig stoppen
vanwege de Corona crisis.
De flessen die verzameld waren hebben we inmiddels ingewisseld. Het bedrag houden we
apart. Dit jaar kunnen we het project niet meer afronden. Volgend schooljaar wordt het
Goede Doelen Project opnieuw gehouden en zal het geld bij het project worden opgeteld.

Kamp groep 8 2020
Nadat in mei het kamp gecanceld was i.v.m. de Corona crisis (vanaf half maart hebben de
leerlingen tot eind mei thuisonderwijs gehad), heeft het toch nog kunnen plaatsvinden van
maandag 6 tot en met woensdag 8 juli. Het kamp heeft hierdoor wel plaats gevonden bij het
Wilgje, maar het was een beetje behelpen omdat de standaard accommodatie niet gebruikt
kon worden. Het programma van ieder jaar is verder afgedraaid. Groep 8 heel blij dat ze toch
nog hun kamp hebben kunnen beleven, zodat het schooljaar en de basisschooltijd een beetje
positief kon worden afgesloten ondanks de Coronacrisis.

Eindfeest 2020
Door de Corona pandemie kon er dit jaar geen eindfeest plaatsvinden, alternatieven waren
moeilijk te realiseren omdat er geen inzet anders dan van de docenten mogelijk was. Om die
reden hadden we twee andere kleine activiteiten: op dag van het eindfeest was er als een
ijscokar naast het schoolplein, waar alle leerlingen een lekker ijsje konden halen.
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Ook kregen alle leerlingen een klein zakje met plantenzaadjes waar een recept aan gekoppeld
was, als de planten goed samen gegroeid zijn, kun je met de plantjes iets lekkers maken met
elkaar thuis. Zo hadden we een recept voor pizzasaus, een saus voor bij bbq gerechten en een
recept voor frittata. Al met al toch een aardige afsluiting van een vreemd jaar.

Financiën 2019 – 2020
Het jaar begon met de atletiekdag die letterlijk in het water viel. Een deel van de uitgaven
konden worden teruggedraaid. Daarna volgden Sinterklaas, Kerst en Carnaval, waarbij de
budgetten goed gebruikt werden. Deze feestelijke activiteiten worden betaald uit de
ouderbijdragen. Bedankt allemaal voor de bijdrage!
Helaas konden veel activiteiten in het voorjaar vanwege het Coronavirus niet doorgaan, zoals
ook de buitendag. Alleen groep acht kon op pad, want kamp ging gelukkig wel door. Jammer
dat we voor de andere groepen het geld niet konden uitgeven zoals we hadden gepland.
Daarom hebben we in de laatste schoolweek nog een leuke verrassing geregeld: een ijscokar.
Met de rest van het onbenutte budget geven we een korting op de ouderbijdrage van volgend
schooljaar. De korting geldt voor kinderen die het afgelopen schooljaar in groep één tot en
met zeven zaten en voor wie ook de bijdrage is betaald.
Voor de wensenlijst halen we apart geld op. Door maandelijks oud papier op te halen, heeft
een groep vaders ruim 2300 euro verdiend voor de wensenlijst. Ook hebben veel ouders
bijgedragen door kleding in te zamelen (Bag2School). Bedankt voor de inzet!
Vanuit de wensenlijst zijn extra materialen aangeschaft voor MI en voor de kerst- en
carnavalscommissie. Bovendien gingen de kleuters op bezoek bij het Huis van Sint in Utrecht
en kwam een medewerker van het Archeon bij ons op bezoek. En dan was er nog de wens
voor een pannakooi. De leerlingen haalden zelf veel geld op door challenges te doen en wij
betaalden mee door de opbrengst van de kinderen te verdubbelen. In de zomervakantie werd
de kooi geplaatst en we hopen dat de leerlingen er nog lang veel plezier van hebben.

6

