
Jaarverslag 2021 / 2022
Oudervereniging Bonifatiusschool Spanbroek

Met dit verslag geven wij een overzicht van alle activiteiten die door de ouderraad samen met het 
team van de school zijn georganiseerd en waaraan de ouderbijdrage wordt besteed. 

Er zijn verschillende werkgroepen, bestaande uit vrijwillige ouders/verzorgers, die proberen de 
kinderen een schooltijd met een gouden randje te bezorgen.

Kleuterfeest:

Het kleuterfeest, elk jaar weer een onvergetelijk feest voor alle kleuters! Al meer dan 40 jaar een 
traditie op de Boni, die we organiseren met een enthousiaste werkgroep van ca. 10 leden.
Aan de hand van een thema bedenken we een spellencircuit, is alles feestelijk versierd en komen de 
kinderen verkleed op school. Dit jaar was het feest op donderdag 30 juni met als thema: reis om de 
wereld. Ook verzorgen we een lekkere lunch voor alle kinderen, leerkrachten en hulpouders.
`s Avonds komen de kinderen die naar groep 3 gaan terug op school, om de kleutertijd op een mooie
wijze gezamenlijk af te sluiten. We eten samen, gaan met de huifkar door het dorp en eindigen, met 
alle ouders erbij, met een spectaculaire disco. Het mooiste van deze dag? Ca. 150 stralende kleuters,
dat is waar we het voor doen!

Goede Doelen:

De goededoelenwerkgroep komt een paar keer per jaar bij elkaar om, in samenspraak met school, 
de acties voor het schooljaar te bespreken en in uitvoering te brengen. In het schooljaar 2021-2022 
waren dat de gebruikelijke Sint Maarten actie voor Unicef (kinderen verkopen een paar opgehaalde 
snoepjes voor Unicef) en de inzameling van etenswaren voor de Voedselbank. Helaas kon ook dit 
jaar vanwege de coronamaatregelen geen warme chocolademelk en glühwein verkocht worden aan 
familie op het schoolplein voorafgaand aan de kerstviering. De werkgroep heeft iets anders bedacht.
De kinderen hebben kerstkaarten geschreven, gesponsord door Hallmark, aan eenzame e/o oudere 
inwoners van onze gemeente, die de werkgroep heeft bezorgd. Daar zijn leuke reacties op gekomen,
bijvoorbeeld van mensen die ontroerd waren dat een kind zo mooi had geschreven.

Één keer in de twee jaar wordt er een sponsorloop om school gehouden. In het voorjaar van 2022 
heeft die niet plaatsgevonden. Wel heeft de werkgroep in het voorgaande jaar een alternatieve 
sponsorloop bedacht omdat een gezamenlijke loop vanwege de coronamaatregelen ook dat 
schooljaar niet kon. Kinderen hebben met hun gezin zelf een route bedacht en onderweg foto-
opdrachten gemaakt om aan hun sponsors te laten zien, zoals maak een foto van het hoogste 
gebouw. De opbrengst - maar liefst €8776 - ging grotendeels naar het Rundveemuseum in 
Aartswoud voor de aanschaf van een koe na de brandschade. Ook ging een deel naar school voor 
buitenspeelgoed. 

Slotweek:

Na 2 jaar op een alternatieve, maar zeker ook toen geslaagde manier mochten we afgelopen
schooljaar volgens traditie afsluiten.
Wel is er besloten om de slotavond nu op de vrijdagavond in de week voor de laatste schoolweek te
houden en met succes!
De koffie, thee en lekkers stonden op tijd klaar voor de ouders van groep 8, leerkrachten en andere



genodigden waarna de revue werd gedaan. Hierin worden alle kinderen apart in het zonnetje gezet
en krijgen ze na afloop het lang verwachte plakboek.
Na het woordje van de voorzitter van de OV en een tweede kopje koffie werd de musical gespeeld.
Hierna alle stoelen aan de kant en de feestavond kon beginnen.
Voor het eerst moest er betaald worden via de pin en dat is prima verlopen.
Het was een zeer geslaagde avond met een drankje en zelf gemaakte hapjes van de werkgroep.
In de laatste week gaat groep 8 lunchen met elkaar en dat verzorgt de werkgroep ook. Dit jaar een
gezellige picknick buiten met als toetje eierkoek met slagroom en aardbeien.
Ook in de laatste week vindt het ‘uithuilen’ plaats. Alle kinderen van groep 8 gaan met een
geschminkte traan lekkere (water)ijsjes uitdelen aan de hele school.
We kunnen terug kijken op een fantastische slotweek!

Bonibieb:

Met een paar ouders wordt de bibliotheek in school iedere 2 / 3 weken gecontroleerd. De boeken 
worden opnieuw geordend op leesniveau. Beschadigde boeken gerepareerd of vervangen en nieuwe
boeken worden geregistreerd. Dit jaar zijn de kasten verstevigd en is het biebhoekje weer gezellig 
opnieuw ingedeeld. 

Festiviteiten:

De werkzaamheden van de werkgroep bestaat uit verschillende activiteiten. 
De eerste van het schooljaar is het verzorgen van de snoepjes voor Sint Maarten. De kinderen gaan 
met hun zelfgemaakte lampion langs een klas en krijgen daar een snoepje.
Al snel volgt Sinterklaas. De schoencadeautjes en 5 december worden geregeld voor de groepen 1 t/
5, groepen 6 t/m 8 krijgen geld voor hun lootje en surprise. Afgelopen jaar hadden we een prachtige 
kar vol met cadeautjes waar de kinderen zelf hun cadeau mochten uitkiezen. Dit was een groot 
feest, wat een blije gezichten! Ook ging de groep van Radio Sinterklaas met de kar langs de zieke of
thuiszittende kinderen.
Met Kerstmis verzorgen we meestal een kerstdiner, helaas door corona, hadden de leerlingen dit 
jaar een kerstontbijt van thuis mee, aangevuld met wat lekkers van de Oudervereniging.
Het schooluitje voor de groepen 3 t/m 7 wordt ook door de werkgroep verzorgd. Groep 3 en 4 
gingen met de bus naar de Goudvis, met een snoepje voor onderweg en een ijsje op het einde.
Groep 5 en 6 gingen naar Het Land van Fluwel, ook met een snoepje voor in de bus en een ijsje op 
het einde. 
Groep 7 ging met de eigen fiets naar Farm Survival op de Kaag en aansluitend zwemmen in 
Obdam. Ook zij kregen een snoepje en een ijsje.
Er wordt apart rekening gehouden met de kinderen met een allergie of dieet. Hiervoor worden 
andere snoepjes, koekjes, chocolade, strooigoed en eten voor geregeld. Elk jaar wordt de lijst 
nagelopen en gecontroleerd door de leerkrachten. 

Kriebelteam:

Met een groepje van ca. 6 ouders/verzorgers worden de kinderen 2 keer in het jaar gecontroleerd op 
luizen. Na de zomervakantie en na de kerstvakantie. 

Fotowerkgroep:

Deze groep heeft de dankbare taak om een mooie en bijzondere herinnering te creëren voor de 
kinderen. De werkjes en foto's worden aangeleverd door de leerkrachten en op een creatieve manier
in een boek verwerkt. Tijdens de musicalavond worden de boeken uitgereikt. Dit jaar via een 
hilarisch filmpje van de leerkrachten waarin elke leerling in het zonnetje wordt gezet. 



Tijdens de jaarvergadering sluiten we het schooljaar af; kijken we terug op de mooie activiteiten en 
worden de financiën bekeken. De gemaakte kosten worden verantwoord en de begroting voor het 
nieuwe schooljaar vastgesteld. Vorig jaar is er tijdens de jaarvergadering besloten om de 
ouderbijdrage te verhogen omdat de opbrengsten van de TSO waren weggevallen na het invoeren 
van de het continurooster. 
Er wordt afscheid genomen van aftredende leden en nieuwe leden worden verwelkomd. Ook 
worden er voor komende schooljaar weer nieuwe plannen gemaakt.
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