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Leden van de Ouderraad. 
Floor (voorzitter), Henk (penningmeester), Mandy (secretaris), 
Britt, Miranda, Maaike, Sabien, Maureen, Jimmie en Marloes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wat hebben we allemaal 
gedaan? 

 

 
 
 
 
 



Open ochtend 
19 september en 18 november 

Samen met de leerkrachten hebben we een open ochtend 
georganiseerd. Voor onze school was dit de eerste keer. Wat 

was het spannend. Zouden er wel mensen komen? Al snel 
kwamen de eerste ouders aangelopen. Onder het genot van 

een hapje en een drankje vertelde wij aan de ouders wat wij als 
OR doen. Er hing een mooie poster met foto’s zodat ouders er 

ook een beeld bijkregen. Daarna kregen ze een rondleiding 
door de school. Er was een leuke opkomst. De hele ochtend 
door waren er enthousiaste ouders die onze school kwamen 

bewonderen. De kindjes die mee waren konden heerlijk 
bouwen en tekenen. 

 
 

 



Sinterklaas 
14 november t/m 5 december 

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. De mooiste surprises kwamen voorbij en het was 
dan ook een gezellig feestje. Deze dag was helemaal compleet 

toen ook de Sint, en zijn Pieten toch nog even op bezoek 
kwamen.. Helaas was het dit jaar iets anders omdat onze 

papa’s en mama’s helaas niet mochten blijven kijken i.v.m. alle 
maatregelen. Maar gelukkig kon het feest voor alle boomhut 

kindjes gewoon doorgaan. 

           

 
 



Kerst 
7 december t/m 18 december 

De prachtige lampjes en versiering in de gangen en klassen 
zorgde voor een mooie, gezellige en sfeervolle school. 

Tijdens de jaarlijkse kerstviering is er gekozen voor een 
kerstontbijt voor onze leerlingen. Wat een sfeervol en gezellig 

ontbijt moest worden werd onverwachts vestoord door een 
strenge lock down.  

Gelukkig konden we nog iets kleins regelen en hebben alle 
leerlingen nog wat lekkers gekregen op de laatste schooldag 

van het jaar 2020. 

Ook een mooie kerstwens namens de leerkrachten en OR kon 
natuurlijk niet ontbreken. 

 

 

 



Presentje 
8 februari t/m 12 februari 2021 

 
Na de lock down mochten we deze week eindelijk weer naar 
school. Toch lukte het de natuur om ons nog een dag langer 
thuis te houden i.v.m. de ernstige sneeuwval. Maar gelukkig 
mochten we dinsdag 9 februari weer naar school. Vrijdag 12 

februari begon de voorjaarsvakantie. Iedereen mocht verkleed 
naar school komen. Hoe leuk is het dan om nog wat te drinken 
en wat lekkers te krijgen met z’n allen. Natuurlijk wel op afstand 

en volledig corona proef. De OR zorgt voor een pakje sap en 
een lekker zakje chips. 

 

  
 
 

 



Pasen 
2 april  

Wat een heerlijke ochtend. De onderbouw mocht eieren zoeken 
in het park. Daarna hebben alle groepen van de school 

gezamenlijk ontbeten aan mooie gedekte tafels in de klas. De 
paashaas kon natuurlijk niet ontbreken.  

 
 

 
 
 
 



Schoolfotograaf 
    LousenZo 

              14 t/m 17 juni 
Deze week konden alle leerlingen weer op de foto. 

Individueel en samen met je klas. 
 

 

 
 

 



Mini Midzomerfeest  
9 Juli 

We konden dit jaar niet het midzomerfeest vieren zoals 
we gewend waren. Daarom gingen we voor een 

supergaaf alternatief, voor kids only. Het was een heel 
gezellig feest. In de stralende zon met springkussens, 

bellenblazen, schminken, airbrushen, glijbanen, 
spelletjes en natuurlijk wat lekkers. Samen met de 
leerkrachten en vele blije kindjes hebben we een 

fantastisch mini midzomerfeest gehad. 

       

 
 
                                 
 

  



Discofeest groep 8 
22 Juli 

Ook dit jaar hebben wij voor groep 8 een eindfeest 
georganiseerd. Wat een tof feest was dit. Een DJ, 

gezellig dansen onder het genot van een hapje en een 
drankje. Maar bovenal nog even samen zijn!! Het was 

een fantastisch feest!!! 
 

 
 

 

 
 
 
 


