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Jaarverslag ouderraad schooljaar 2019 - 2020
1. Samenstelling ouderraad
Groep 1: Naomi Temmink
Groep 2: Saskia Vehof
Groep 3: Rinkje Kuipers
Groep 4: Marloes Altena
Groep 5: Mariëlle Jimenez
Groep 6: Annet Deegens
Groep 7: Debbie Siemerink
Groep 8: Jeany Schreurs
Voorzitter: Kirsten Vogel
Penningmeester: Karel Frederiks
Secretariaat: Marieke Hidders
Namens schoolteam: Bernadette Brunnekreef

2. Activiteiten ouderraad schooljaar 2019 - 2020
Jaarvergadering 16 oktober 2019
Aangezien er zich vrijwel geen ouders hadden aangemeld voor de jaarvergadering van de Ouderraad
(OR) de Medezeggenschapsraad (MR) is besloten om deze vergadering niet door te laten gaan. De
ouderraad heeft tijdens de vergadering met de eigen leden, het financieel jaarverslag en het
jaarverslag met alle activiteiten besproken. Het jaarverslag is op de site van de school geplaatst
onder het kopje MR en OR. Het financieel jaarverslag is op aanvraag beschikbaar.

Sinterklaas
Op 19 november 2019 zijn enkele Pieten in de school geweest om pepernoten te strooien. Op 5
december 2019 hebben de Sint en een aantal Pieten een bezoek aan onze school gebracht. De Pieten
kwamen met versierde skelters en Sinterklaas werd door een motorrijder met zijn motor met zijspan
gebracht. De kinderen in de groepen 0 t/m 4 hebben hun schoen gezet. De leerkrachten onderbouw
hebben Sinterklaas geholpen bij het kopen van de cadeautjes. Groepen 5 t/m 8 hebben lootjes
getrokken, een surprise gemaakt en zelf een cadeautje gekocht. Alle kinderen kregen speculaasjes en
chocolademelk van de OR.

De organisatie van de komst van Sinterklaas en de Pieten was in handen van de OR. Het strooigoed,
het lekkers in de schoenen van de onderbouw en de chocoladefiguren voor de bovenbouw zijn door
de OR ingekocht.

Kerstviering 18 december 2019
De kerstviering werd dit schooljaar in en rond de school gehouden op woensdag 18 december in
plaats van donderdag 19 december. De verwachting was namelijk dat er op woensdag meer ouders
beschikbaar zijn om te helpen en dat bleek ook het geval. ’s Morgens genoten alle leerlingen van een
kerstontbijt-buffet. Zowel ouders als leerlingen hadden voor hapjes gezorgd. ’s Avonds was er een
kerstwandeling naar kinderboerderij ’t Kukelnest waar het kerstverhaal ‘Kroamschudd ’n op ‘t
Kukelnest’ werd uitgebeeld door de leerlingen van groep 7. Door midwinterhoornblazers werd
gezorgd voor een muzikaal intermezzo. Als afsluiting van de kerstwandeling kon men bij Havezate
Heeckeren warme chocolademelk drinken. Op het gezellige -in kerstsfeer omgetoverde- schoolplein
kon men genieten van heerlijke versnaperingen, zoals een broodje hamburger en oliebollen. Er
waren enkele activiteiten waaronder kerstbalwerpen en fietsband-dans. Kerstman Marcel
Groothuizen maakte die avond diverse ballonfiguren en ook Olaf was van de partij. De kerstmuziek
en zang werd verzorgd door Manon en Susan Gelen en Jesse en Robin ten Hag (allen oud-leerlingen).
De organisatie van de kerstmarkt was geheel in handen van de OR. De meeropbrengst van deze
avond is geheel ten goede gekomen aan Care4Tina.

Carnaval 14 februari 2020
Op donderdag 14 februari 2020 hebben de leerlingen het jaarlijkse carnavalsfeest gevierd. De OR
heeft op school voor een traktatie gezorgd.

Corona maatregelen
In verband met de Corona-maatregelen gingen de leerlingen van 16 maart 2020 tot 11 mei 2020 niet
naar school. Ze kregen lesmateriaal mee naar huis en kregen digitaal les. Vanaf 11 mei was er
gefaseerd- waarna vanaf 8 juni geheel onderwijs op school. De activiteiten rondom Pasen,
Koningsspelen en de Wandelvierdaagse, die normaalgesproken worden ondersteund door de
Ouderraad, konden niet doorgaan.

Schoolreisjes
De schoolreisjes konden ook niet doorgaan op 19 mei 2020 vanwege de Corona-maatregelen.
Voorgaande jaren werd zowel in de ouderraad als tijdens een jaarvergadering al eerder gesproken
over het verplaatsen van de schoolreisjes. Reden hiervoor is dat een schoolreis aan het begin van het
schooljaar bij kan dragen tot een positief groepsklimaat. Bovendien zijn er in de laatste maanden van
het schooljaar veel activiteiten. Een mooi moment dus om dit nu eens uit te proberen.
In overleg met de ouderraad heeft het schoolteam daarom besloten om de schoolreisjes te
verplaatsen naar dinsdag 29 september 2020. Aangezien dit in het nieuwe schooljaar is, hoeven de
ouders voor schooljaar 2020/2021 niet opnieuw de schoolreisbijdrage te betalen. De OR zorgt voor
de organisatie, het vervoer en voor voldoende begeleiding.

Schoolkamp groep 8
In verband met de Corona-maatregelen kon het schoolkamp, met de gebruikelijke overnachtingen op
de Bovenberg, niet doorgaan. Daarop is door de school een alternatief bedacht, namelijk O.G.O.L.
(Onderwijsdagen Groep 8 Op Locatie). Van maandag 8 juni t/m woensdag 10 juni 2020 werden er
onderwijsactiviteiten waaronder sport, bosspel en kookles bij kampeerboerderij de Bovenberg
gehouden. Alle hiervoor benodigde boodschappen zijn door de OR ingekocht.

Afscheidsavond groep 8
Op woensdag 1 juli 2020 werd door groep 8 de musical in de Heeckerenschool opgevoerd en
daarmee nam groep 8 afscheid van school. De OR ontving daar de ouders en andere familieleden
met koffie/thee/ fris en lekkernijen. Door de Corona-maatregelen kon het eindfeest helaas niet
doorgaan. Wel was er op 2 juli 2020, zoals gebruikelijk, nog een uitzwaaimoment voor de leerlingen,
leerkrachten en ouders.

Laatste schooldag
Op vrijdag 3 juli 2020, de laatste dag van het schooljaar, werd elke leerling op een heerlijk schepijsje
getrakteerd door de OR.

Samenstelling ouderraad met ingang van het schooljaar 2020-2021
Instroomgroep/ groep 1: Ank Temmink
Groep 2: Naomi Temmink
Groep 3: Saskia Vehof
Groep 4: Rinkje Kuipers
Groep 5: Marloes Altena
Groep 6: Mariëlle Jimenez
Groep 7: Annet Deegens
Groep 8: Debbie Siemerink
Voorzitter: Kirsten Vogel
Penningmeester: Karel Frederiks
Secretariaat: Marieke Hidders
Namens schoolteam: Bernadette Brunnekreef

