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Leden van de ouderraad                    
2019-2020 

Floor (voorzitter), Britt, Jimmie, Maureen Miranda, Sabien, 
Stefan (penningmeester), Evelien, Tessa, Vanessa, Sandra 

(secretaris), Mariska. 

 

 

Aan het einde van het schooljaar hebben we afscheid genomen 
van Stefan, Evelien, Tessa, Vanessa, Sandra en Mariska. Twee 

nieuwe leden zijn aangesloten Maaike en Henk. Henk zal de 
taak van penningmeester van Stefan overnemen. Mandy zal de 

taak van secretaris van Sandra overnemen. 

 



Wat hebben we allemaal 
gedaan? 

 

  



Sponsorloop 
We hebben een sponsorloop georganiseerd voor Stichting Kind 

en Brandwond. De kinderen hebben super goed hun best 
gedaan. Ze hebben bij elkaar € 7223,72 opgehaald. De 
opbrengst van de t-shirt verkoop van deze dag is ook 

gedoneerd aan de stichting.                                                           
Na een gezellige sponsorloop met als afsluiter een heerlijk ijsje, 

is de cheque uitgedeeld aan Stichting Kind en Brandwond.                                                                                         
Ze waren blij verrast. Wat een mooi bedrag! Ze gaan dit 

gebruiken voor een mooie vakantieweek voor kinderen met 
brandwonden. 

 

 



Sint 

Samen met de leerkrachten en vele blije kindjes hebben we 
een fantastisch sinterklaasfeest gevierd. Alle gangen waren 

feestelijk versierd, de schoen mocht gezet worden. Er was weer 
een prachtige pakjeskamer met allemaal cadeautjes en 

strooigoed. Deze dag was helemaal compleet toen de Sint, zijn 
Pieten en Ozosnel ook nog even op bezoek kwamen.. 

 

 
 



Kerst 
Tijdens de jaarlijkse kerstviering is er gekozen voor een 
combinatie van een kerstdiner voor leerlingen en een 

kerstborrel voor ouders/verzorgers. We kijken terug op een 
sfeervolle en smakelijke avond. De ouders hebben fantastische 

kerstdiners verzorgd. Alles onder het genot van kerstmuziek, 
een prachtig optreden van ons kerstkoor, de optredens van 

klassen en honderden kerstlampjes. 

 

 

 
 

 
 



Presentje groep 1 t/m 7 
Voor de leerlingen van groep 1 t/m 7 is een presentje gekocht 
als steun in de rug in Coronatijd aangezien er veel activiteiten 
niet door zijn gegaan. We hebben gekozen voor een boomhut 

etui gevuld met allemaal accessoires. 

 

 

 

 



Groep 8 

Wij zijn verheugd dat we hebben kunnen bijdragen aan het 
COVID-19 proef kunnen vertonen van de musical. Daarnaast 
hebben we een eindfeest georganiseerd. Wat een gaaf feest 
was dit. Een DJ met de bakfiets, gezellig dansen onder het 
genot van een hapje en een drankje. En vooral nog even 

samenzijn. Ook werden de leerlingen nog verrast door een 
optreden van de leerkrachten. Het was een fantastisch feest 

met mooie herinneringen in deze gekke tijd. 

 

 



Financiën 
Voor het mogelijk maken van de bovenstaande activiteiten en 

initiatieven, zijn wij afhankelijk van de ouderbijdrage. De 
ouderbijdrage was afgelopen jaar €30,- per kind. Doordat het 

merendeel van de ouders deze bijdrage heeft betaald, konden 
wij ook dit jaar de activiteiten organiseren en hebben wij ook 

nog bibliotheek boeken aan kunnen schaffen. 

 

De kascommissie heeft het financieel jaaroverzicht 
gecontroleerd en op 1 september 2020 voorgesteld de 

penningmeester decharge te verleend. 

 

De begroting voor het schooljaar 2020/2021 is op 21 september 
2020 door de OR vastgesteld. 

 

 

 

 


