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AAN ONZE LEDEN 
Schooljaar 2019-2020 gaat de boeken in als een zeer bewogen jaar. Corona zorgde voor 

sluiting van de school op de valreep voor de Kerstvakantie, maakte dat diverse groepen 

noodgedwongen in quarantaine moesten en dat niet alle activiteiten konden doorgaan zoals 

normaal gesproken. Toch zijn er het afgelopen schooljaar binnen de mogelijkheden mooie 

activiteiten georganiseerd door de Oudervereniging van ’t Schoolhuys in samenwerking met 

de leerkrachten. In dit jaarverslag geven we een samenvatting van wat er afgelopen 

schooljaar georganiseerd is. En kunt u de financiële verantwoording lezen. 

Aangepaste of niet doorgegane activiteiten 

Kerst moest op de valreep van 2020 noodgedwongen anders. De sluiting van de school op 

woensdag 16 december 2020 zorgde ervoor dat in allerijl de kerstmusical verplaatst werd naar 

de dinsdag. Groep 7 kon zo toch nog schitteren tijdens de kerstviering. Het Goede Doelen 

project kon niet doorgaan en de Avond4Daagse werd wederom geschrapt.  

 

Mooie eindsprint 

Maar met een mooie eindsprint hebben we het bijzondere schooljaar toch nog positief kunnen 

afsluiten. Schoolreisje, kamp voor groep 8 en het eindfeest konden – weliswaar aangepast – 

doorgaan en waren allen een groot succes! Dat geeft ons weer goede moed voor komend 

schooljaar. De OV mag inmiddels 4 nieuwe enthousiaste OV-leden welkom heten: Renske, 

Daniëlle, Marcel en René. Een mooie versterking voor de ploeg. Eerder dit jaar namen we met 

grote bewondering en dank afscheid van Roel Pinxten die vele jaren de secretarisrol op zich 

nam. Zelf neem ik na de jaarvergadering in het nieuwe schooljaar afscheid als OV-lid. Ik ben 

heel blij dat Dirk van de Reepe mijn voorzittersrol overneemt. Samen met onze secretaris en 

penningmeester ben ik er van overtuigd dat hij van zijn voorzitterschap een succes maakt. Ik 

heb de afgelopen jaren deze rol met veel plezier vervuld. 

 

 

Ouderbijdrage 

Ook komend jaar staan er weer mooie activiteiten op het programma. Deze betalen we vanuit 

de vrijwillige ouderbijdrage. En vrijwillig is hierin belangrijk: de ouderbijdrage is niet verplicht. 

Gelukkig ontvangen we elk jaar van veel ouders deze bijdrage. Er zijn echter ook ouders voor 

wie het moeilijk is de ouderbijdrage te betalen. Weet dan, dat alle kinderen op ‘t Schoolhuys 

deelnemen aan de activiteiten. Of ouders nu betaald hebben of niet. Solidariteit staat voorop.    

 

Vooruit kijken 

Voldoende actieve leden om de commissies te bemensen, een sluitende begroting voor 

volgend jaar, drie deskundige leden in het bestuur en ons 40ste lustrum is aanstaande. Ik heb 

er alle vertrouwen in dat ook komend jaar weer een mooi schooljaar wordt. Ik wens onze 

kinderen toe dat zij mooie herinneringen bewaren aan hun tijd op ’t Schoolhuys. De OV draagt 

daar graag haar steentje aan bij. Ook in de vele jaren hierna. 

 

Mede namens de overige leden van het bestuur, 

Arjan van Hoorn  

Voorzitter  

 

“Maar met een mooie eindsprint hebben we het  
bijzondere schooljaar toch nog positief kunnen afsluiten.” 
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SAMENSTELLING OV-BESTUUR   

2020 – 2021  
 

Dageli jks bestuur 

Arjan van Hoorn, Voorzitter  

Gineke Wassink, Penningmeester  

Diana Verkes, Secretaris  

 

Bestuursleden  

Haitske Braam 

Tom Erwich 

Vivian van Es-Rutten 

Walter van der Heijdt  

Stefan Jansen 

Laura Lisman 

Martine Nicolaij  

Michelle Nguyen 

Roel Pinxten 

Dirk van de Reepe  

Wendy Stelte 

 

Kascommissie 

Jolanda van Werkhooven   

Anne-Kees van Es  

 

Vergaderingen 

In het schooljaar 2020 - 2021 hebben zes OV-vergaderingen en een 

jaarvergadering plaatsgevonden.  
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 
de penningmeester aan het woord 

 

Dit schooljaar moesten we flexibel zijn. We planden alle activiteiten in en moesten afwachten 

wat door kon gaan. Een aantal activiteiten en vieringen waren wat minder uitbundig dan 

anders, zoals kerst, carnaval en de paasviering. Gelukkig kon Sinterklaas wel op bezoek 

komen. Het geld dat overbleef door ingekorte of geannuleerde activiteiten hebben we 

uitgegeven aan een springkussen voor de onderbouw tijdens de Koningsspelen en extra leuke 

activiteiten tijdens het Schoolhuysfeest. In juni konden zowel kamp voor groep 8 als het 

schoolreisje doorgaan. Het schooltarief van de Efteling viel ons reuze mee, waardoor binnen 

budget groep 5, 6 en 7 naar dit attractiepark konden gaan. 

 

Inkomsten 
Alle genoemde activiteiten werden betaald uit de ouderbijdrage. Deze bijdrage werd voor het 

eerst volledig digitaal geïnd via WIS Collect. In een handomdraai konden ouders daardoor de 

vrijwillige bijdrage overmaken. De Oudervereniging dankt alle ouders voor hun bijdrage. 

Binnen de begroting bestaat ook een zogenaamde wensenlijst. Om uitgaven van deze lijst te 

kunnen financieren halen we via aparte acties geld op. Bijvoorbeeld via de maandelijkse Oud 

Papier Actie (OPA). Een groep enthousiaste vaders heeft zo een mooi bedrag opgehaald. 

Hiermee kunnen weer mooie wensen vervuld worden. Ook hebben veel ouders bijgedragen 

door oude maar nog bruikbare kleding in te zamelen tijdens de Bag2School 

kledinginzamelingsactie.  

 

Uitgaven 
Vanuit de wensenlijst zijn Nederlands- én Engelstalige leesboeken aangeschaft. Daarnaast 

heeft de OV bijgedragen aan een pilot 'bewegend leren' en kwam er een poppentheater op 

bezoek. Toen de kinderen na het thuisonderwijs weer naar school mochten, wilden we dit 

heugelijke moment vieren. De OV bracht daarom bij ieder gezin een pak pannenkoekenmix en 

bus poedersuiker. Ook de leerkrachten ontvingen een pakket. Helaas werd ook de wensenlijst 

van de leerkrachten beïnvloed door de pandemie en konden een aantal uitjes niet doorgaan. 

Daardoor is er geld over om in het najaar buitensportmateriaal aan te schaffen. 

 

Als OV hebben we een solide en gezonde balans en daar gaan we ook in het nieuwe 

schooljaar weer voor.  

 

Gineke Wassink 

Penningmeester 
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ACTIVITEITEN 
 

Atletiekdag > 2020 
Schooljaar 2020-2021 begon met beperkingen. De atletiekdag voor de groepen 6,7 en 8 werd 

afgelast. De coronamaatregelen lieten het niet toe om met meerdere groepen en onder 

begeleiding van middelbare scholieren een atletiektoernooi te laten plaatsvinden. Verplaatsen 

naar een later moment in het schooljaar bleek door de coronamaatregelen niet mogelijk. In 

2021 hoopt de OV weer een mooie atletiekdag te organiseren.  

Sinterklaas > 2020 

Ouders konden dit jaar de aankomst van de Sint buiten bij school niet bijwonen. De 

coronamaatregelen lieten dit niet toe. Sint bleek echter al eerder op school te zijn 

aangekomen. Hij werd wakker in een tentje op het podium. De onderbouw ontmoette Sint in 

de gymzaal. Leerlingen kregen weer een mooi cadeautje van de goedheiligman en zijn pieten. 

De bovenbouw leerlingen sjouwden de zelf gemaakte surprises de klas in. De meest 

bijzondere, grote, kleine en kleurrijke surprises werden uitgepakt, zodat de cadeautjes 

tevoorschijn kwamen. Al met al was het een gezellige dag.  

Kerst > 2020 

Waar kerst altijd op donderdag wordt gevierd met een musical en het meebrengen van 

zelfgemaakte hapjes voor het kerstdiner, was dit jaar vanaf de woensdag voor de 

Kerstvakantie de school al dicht. In allerijl is de musical verplaatst naar dinsdagmiddag zodat 

groep 7 toch kon schitteren tijdens de kerstviering. Het kerstdiner ging helaas niet door. In 

plaats daarvan heeft de Oudervereniging hapjes gebracht en hadden de kinderen met de 

leerkrachten alsnog een gezellige middag. 
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Pannenkoekenactie > 2021 
Begin februari 2021 gingen leden van de  

OV op pad om bij elke leerling thuis een 

pannenkoekenpakket te brengen. Ook de 

leerkrachten werden verblijd met deze 

attentie. Hoe leuk om te horen was het dat na 

dat weekend opvallend veel kinderen 

pannenkoeken hadden gegeten. De OV-

leden hebben hele leuke reacties op de actie 

ontvangen waarvoor dank! 

 

 

Pasen > 2021 
De traditie dat elk kind voor een klasgenootje een paasontbijtdoos knutselt, kon vanwege 

corona helaas niet plaatsvinden. In plaats daarvan heeft de OV in alle groepen wat lekkers 

rond gebracht. Deze traktatie viel in de smaak. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer de 

mooie traditie met de paasontbijtdoos voortzetten.   

Carnaval > 2021 

Op de drempel van de Voorjaarsvakantie vierden de kinderen nog Carnaval met de eigen klas. 

En werden ze door de OV getrakteerd op een heerlijk broodje knakworst. Vlak voor het 

carnavalsfeest ging de school weer open. Met de nodige beperkingen, hossen in de aula zat 

er dit jaar niet in, vierde iedere groep op een passende manier carnaval. Leerlingen én 

leerkrachten hadden hun uiterste best gedaan om zich leuk, mooi, gek of bijzonder te 

verkleden. Leerlingen van de onderbouw gingen creatief aan de slag met het versieren van  

eierkoeken. De bovenbouwleerlingen hoefden deze dag geen lunch mee te nemen. Zij kregen 

broodjes knakworst of tosti’s. Na deze lekkere lunch was er voor de hoogste groepen nog tijd 

voor creativiteit en een film. Om twee uur was ook voor de bovenbouw de schooldag 

afgelopen. Nog nagenietend ging iedereen in zijn of haar prachtige uitdossing naar huis. Op 

naar 2022: ALAAF! ALAAF! ALAAF! 

 

Goede Doelen project > 2021 

Het Goede Doelen project is opnieuw doorgeschoven naar volgend schooljaar. Dan zal het 

eerder bepaalde goede doel, het Prinses Máxima Centrum, onze aandacht en financiële steun 

krijgen.  

 

  

 

“Wat een verrassing om een pak pannenkoekenmix en bus 
poedersuiker te krijgen! We zijn het weekend gelijk gaan bakken 

en hebben heerlijk gesmuld.” 
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Avond4Daagse > 2021 
Wederom werd voor het tweede jaar op rij vanwege corona de Avond4Daagse geschrapt. We 

hopen volgend jaar voor het eerst in 3 jaar weer gezamenlijk te lopen. Vanuit de Houtense en 

landelijke Avond4Daagse organisatie is er wel de mogelijkheid geboden om op eigen 

gelegenheid te lopen. Deelnemers konden een certificaat verdienen door zich in te schrijven 

en op zelf gekozen momenten – binnen 2 weken – de beschikbare routes te lopen. Diverse 

kinderen en ouders hebben dit ingepast in hun periodieke ‘corona-ommetjes’. Complimenten! 

 

Koningsspelen > 2021 

In april vonden de Koningsspelen plaats. Helaas konden niet alle 

groepen deelnemen omdat enkele groepen in quarantaine zaten. 

Voor de kinderen van de groepen die er wel waren, was het een 

geslaagde dag. Prachtig weer en leuke sport- en spelactiviteiten. 

Met voor de onderbouw als absoluut hoogtepunt een prachtig 

springkussen.  

 

 

Schoolreisje onderbouw > 2021 

Dinsdag 29 juni was het dan zover; schoolreisje. 

Deze activiteit kon gelukkig doorgaan voor alle 

groepen. De onderbouw vertrok in 2 bussen 

naar Linnaeushof, Europa’s grootste speeltuin. 

Hoewel de dag regenachtig begon en het even 

spannend was of de regen zou aanhouden, was 

het in Bennebroek gelukkig (bijna) de hele dag 

droog. De kleuters en kinderen uit groep 3 en 4 genoten volop. De trampolines, treinritjes 

en vooral de hoge glijbaan vielen erg in de smaak. Sommige keken hun ogen uit en 

renden van het ene speeltoestel naar het andere. De begeleidende ouders konden 

gelukkig door de rode Schoolhuys shirts de kinderen uit het eigen groepje goed 

herkennen. In de middag kregen alle kinderen nog een heerlijk waterijsje en daarna was 

het tijd om weer te gaan. Het was een zeer geslaagde dag!  

  

Schoolreisje bovenbouw > 2021 

Terwijl de ouderbouw af en toe een buitje trotseerde in Zuid-Holland scheen onder de 

rivieren in Kaatsheuvel volop de zon. Met een temperatuur van rond de 25 graden was het 

heerlijk toeven in de Efteling. De super spannende achtbanen Max & Moritz, Joris en de 

Draak, Baron en de Python werden getrotseerd door de leerlingen van groep 5, 6 en 7. 

Maar natuurlijk werd ook een bezoekje gebracht aan Droomvlucht, Symbolica en Carnaval 

Festival. Sommige haalden een nat pak na een tochtje in de Piranha, maar met de 

temperaturen die dag was dat geen straf. De leerlingen werden in de middag getrakteerd 

op een heerlijk verkoelend waterijsje. Tegen 17.00 uur was het uit met de pret. Sommige  

groepjes moesten even een sprintje trekken om de bus terug nog te halen. Gelukkig lukte 

dat iedereen en arriveerden de vermoeide, maar blije leerlingen en begeleiders om 18.15 

uur weer op de Wolvenakker. De Oudervereniging en leerkrachten zijn blij dat ondanks het 

bijzondere jaar een mooi schoolreisje georganiseerd kon worden.  
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Kamp groep 8 > 2021 

Hoogtepunt voor groep 8: op kamp 

gaan. En wat was iedereen blij dat 

kamp ‘gewoon’ door kon gaan. 

Traditiegetrouw was locatie het Wilgje in 

Buren de verblijfslocatie. Drie dagen 

lang ging groep 8 uitdagingen aan, 

werden spellen gespeeld en zat de 

groep iedere avond gezellig met elkaar 

rond het kampvuur. De leerlingen 

gingen survivallen. Er werd een laagte 

parcours getrotseerd en gekanood. Tot 

slot werden de juffen verwend met een 

heerlijke door de leerlingen bereidde barbecue. Groep 8 keerde moe maar blij en voldaan 

op de fiets terug in Houten. De basisschooltijd voor deze groep werd zo op een speciale 

manier afgesloten.  

 

Eindfeest > 2021 

Vrijdag 9 juli was het feest op school voor alle leerlingen. De kinderen konden aan de slag 

met veel verschillende sport- en spelmaterialen. Er werden angsten overwonnen, 

uitdagingen aangegaan en vooral heel veel plezier beleefd. Fietsen op een BMX fiets, 

kangaroejumpen en kruisboogschieten zijn geen alledaagse bezigheden, maar ging 

sommige leerlingen verrassend goed af. Een speciale goochelaar bracht een glimlach, 

verbazing en ontzag op de gezichten van de geboeid kijkende leerlingen. Met 

ondersteuning van Kids Lodge, leerkrachten en diverse hulpouders werd de een na laatste 

vrijdag voor de zomervakantie een echte feestdag.   

 

 

 

 

Wij kijken ernaar uit om in schooljaar 2021 – 2022  

weer veel leuke activiteiten te organiseren!  

 


