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Voorwoord
Schooljaar 2019/2020 is een jaar die niet snel vergeten zal worden. Wie had bij de start van
het schooljaar gedacht dat thuisonderwijs een realiteit zou zijn. En dat niet voor een weekje,
maar gedurende ruim 2 maanden. Op momenten ging dat goed en er zullen ook zeker
strubbelingen zijn geweest. En dat naast werken thuis, conference calls, meetings en het
zoeken naar de nodige ontspanning.
Trots op alle leerlingen die onder deze moeilijke omstandigheden zo hard hun best hebben
gedaan. Trots op ouders die dit alles naast hun andere activiteiten hebben opgepakt. Trots
op het team dat continu klaar stond voor vragen, creatief het onderwijs probeerde in te
richten en aan te sluiten bij wat realistisch en haalbaar was.
Eén van de taken van de Oudervereniging is de ouderbetrokkenheid stimuleren. Zonder jullie
en wij als ouders kunnen vele leuke en leerzame activiteiten binnen school niet doorgaan.
Denk hierbij aan de uitstapjes, maar ook het knutselen en andere activiteiten. Maar ook het
versieren van de school passend bij het seizoen of de vieringen. En hopelijk komend jaar ook
weer het begeleiden tijdens schoolreisje en kamp.
Extra activiteiten zoals sinterklaas, kerstviering en juffendag worden gefinancierd door de
vrijwillige ouderbijdrage.

Samenvatting afgelopen schooljaar
Leden van de ov :
Manon, Femke ,Carlo ,Wampie, Pascal, Agnes , Rosaline, Petra en Bluette.
Er is afscheid genomen van Nanon en Angelique die namens de ov een presentje hebben ontvangen
voor hun inzet de afgelopen jaren.
Afgelopen periode is de ov meerdere malen samengekomen, bij deze bijeenkomsten wordt het
komende jaar met daarbij behorende activiteiten besproken en verdeeld over de leden.
Waarbij iedereen zich bezighoudt met de daarbij behorende activiteiten en budgetten.
Bij de start van het schooljaar is de schoolfotograaf weer geweest en heeft ze alle kinderen
individueel en per klas op de foto gezet. Helaas mochten dit jaar broertjes en zusjes die niet op school
zaten niet op de foto ivm de covid maatregelen.
De oudervereniging begeleid dit proces en maakt direct een nieuwe datum voor de schoolfotograaf
volgend schooljaar.
De juffen verjaardag is ook weer groots gevierd, hierbij had de ov gevraagd aan alle kinderen om
ieder 1 bloem mee te nemen voor de leerkracht. Dit is ontzettend gewaardeerd door de leerkrachten.
Natuurlijk waren juf Alet en Corrina ook niet vergeten, hiervoor had de oudervereniging 2 mooi
bossen bloemen gehaald.
De ov en versier groep zorgt er voor dat de school wordt versierd tot het juiste seizoen, hierbij kunt u
onder andere denken aan herfst sfeer, sinterklaas, kerst enz.
Sinterklaas op school dit vergt ook dit jaar voor veel voorbereiding.
Een aantal weken van te voren wordt er gestart met het plan van aanpak. Dit jaar was dat extra
moeilijk omdat de Covid maatregelen steeds weer veranderden.
Maar het is uiteindelijk allemaal weer gelukt, wat was het weer een feest! Ondanks alle maatregelen
kon de Sint samen met 1 piet toch komen. Op een veilige afstand was er voor gezorgd dat de Sint alle
groepen in de aula kon ontvangen waarbij iedereen een mooi cadeau aangeboden kreeg.
Groep 5/6/7/8 hadden prachtige surprises gemaakt waarbij ook iedereen met wat moois naar huis
ging. Als schoolcadeau gaf de Sint dit jaar een paarden leidsel en een balancerende wip, allemaal
voor algemeen gebruik tijdens de pauzes.
Kerst wordt ook ruim van te voren gepland maar ook dat was moeizaam, wat mag wel en wat kan er
niet. Hierbij moest er ook op het laatste moment worden geschakeld, plan A ging niet door over op
het reserve plan B. Hierbij werden zakjes met lekkers klaargemaakt en bij alle kinderen thuis bezorgt
door de ov en hulp van Corrina. De ochtend van het kerst ontbijt zat iedereen thuis aan tafel met
kerst kleding en allemaal lekkere dingen. Ieder kind had een online meet met de klas en juf.
Er werden kerst verhalen voorgelezen en gezongen. Ondanks alles was het geslaagd en kunnen we
terugkijken op een bijzondere kerstviering.
Om alle kinderen en ouders een hart onder de riem te steken kregen de kinderen allemaal thuis een
bak-pakketje geleverd om zelf cakejes te bakken samen met een mooie roos namens de ov en school.
Alle andere activiteiten op school moesten gevierd worden zonder hulp van ouders in de klas werd er
aandacht aan alle thema’s besteed.

Helaas kon het schoolreisje niet door gaan, na 1x te zijn verzet, is hij doorgeschoven naar het
volgende schooljaar. Er is besloten om de gehele school mee te nemen ipv van alleen groep 1 t/m 6,
dit ivm de eerdere afgelaste schoolreis en niet doorgaan van kamp groep 7/8.
Leerkrachten mogen geld besteden om educatieve uitjes van te organiseren. Dit is afhankelijk van de
‘Bag 2 school’ opbrengst. Afgelopen jaar is er van de opbrengst weinig van uitgegeven. Groep 1/2 en
5/6 hebben vorig jaar niets gedaan. Hebben nu van het geld materialen en boeken voor in de klas
etc. gekocht.
Ook kwam er dit jaar korting op de ouderbijdrage doordat er weinig tot niets georganiseerd kon
worden i.v.m. de covid.
Afscheid groep 8 verliep ook niet als normaal. Alleen de ouders van groep 8 mochten naar de
afscheidsavond komen. Opa´s, oma´s etc en de ouders van groep 7 konden gelukkig online meekijken.
Dit jaar mocht namelijk ook groep 7 met de musical meedoen, hierdoor stond er een leuke grote
groep op het podium die ondanks alles een ontzettende leuke voorstelling hadden neergezet.
De ov heeft gezorgd dat er voor de aanwezige ouders van groep 8 hapjes en drankjes klaar stonden
voor een gezellige afsluiting.
Als afsluiting van het schooljaar is er op de laatste dag van school een speurtocht door het dorp
georganiseerd en uitgevoerd door de ov. En als knaller kwamen de kinderen langs de ijscoman
Hiervoor is het budget van de Bag2School gebruikt die nog over was, door dat er verder niets extra’s
kon worden georganiseerd dit schooljaar.
Financieel jaaroverzicht en kas commissie:
De opbrengsten van de OV bestaan enerzijds uit de door de ouders betaalde ouderbijdragen en
daarnaast uit de opbrengsten van de ingeleverde kleding voor Bag2School.
Financieel resultaat
De kascommissie bestaande uit Anita de Hoop en Christina Kranenburg, zij hebben het financiële
overzicht van schooljaar 2020/2021 goedgekeurd. Dit winst van afgelopen jaar was € 160,-. De
reserve (de banksaldi) is daardoor gestegen van € 665,- naar € 825,Mochten er vragen zijn rond het financiële resultaat kunt u die stellen aan Pascal steur via de ov mail.
Komend school jaar 2021/2022
We gaan weer vers van start, onze groep wordt verlaten door Wampie en aangevuld door Wendy.
We hopen het nieuwe jaar weer veel leuke en veilige activiteiten te mogen gaan organiseren.
Met vriendelijke groet,
De oudervereniging

