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Jaarverslag van de ouderraad van de r.k. basisschool 
 De Poolster 

Schooljaar 2020 – 2021 

 
 

Samenstelling van de ouderraad 
Tijdens het schooljaar 2020 – 2021 hebben de volgende ouders zich via de ouderraad inge-
zet voor school: 
Manuela Vermeulen (sinds 2007 & penningmeester), Simone v.d. IJssel (sinds 2016), Frank 
v.d. Velde (sinds 2016), Sandra Graafland (sinds 2016), Helga Verboon (sinds 2018), Sonja 
Behrens (sinds 2018), Wendy Leeuw (sinds 2018), Karin van Hulst (sinds 2018 & secretaris), 
Melanie van Rees (sinds 2020), Suzanne Kaiser (sinds 2020), Karin Chaudron (sinds 2020), 
Desiree de Jong (sinds 2021), Nina Manders (sinds 2021). 

         

 

Doelstelling van de ouderraad 
De doelstelling van de ouderraad, zoals vastgelegd in de statuten van de oudervereniging, 
is: het bevorderen van de samenwerking tussen ouders, schoolbestuur en leerkrachten 
m.b.t. onderwijs en vorming van de leerlingen binnen de school. 
 
Om deze doelstelling te bereiken vormt de ouderraad een schakel tussen ouders en school-
team en ondersteunt zij het team met het organiseren van activiteiten, zoals projecten, ex-
cursies, thema-avonden en festiviteiten. Hiervoor zijn binnen de ouderraad enkele commis-
sies ingesteld. De Ouderraad beheert tevens het ouderfonds, waarover in de jaarvergade-
ring verantwoording wordt afgelegd.  
 
In het verslagjaar 2020-2021 vergaderde de Ouderraad in totaal vijf keer. De Ouderraad 
heeft het schooljaar 2020-2021 met enthousiasme een aantal activiteiten ondersteund en 
werd op haar beurt weer geholpen door andere ouders. Hieronder wordt per commissie 
beknopt verslag gedaan van de activiteiten. Helaas konden gezien de Corona maatregelen 
sommige activiteiten niet of aangepast georganiseerd worden.  
 

Commissies schooljaar 2020 – 2021 
De volgende activiteiten zijn door de verschillende ouderraadscommissies ondersteund: 
 

Sinterklaas 
We hebben sinterklaas 2020 anders gevierd door corona. 

De pietenochtend werd nu in de klas zelf gevierd. Door de leerkrachten van de kleuters tot 

groep 4  kon er gekozen worden voor kruidnoten bakken of rijstwafel pietjes maken. 
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Op 4 december bracht sinterklaas een bezoek aan school. De kinderen bleven in de klas en 

sinterklaas liep met zijn pieten over de pleinen zodat iedereen naar ze kon zwaaien voor de 

ramen. 

De kleuter hadden in 2 groepen een goed gesprek met de sint in de aula. 

Hierna bracht sinterklaas met 1 piet aan elke groep een bezoekje en sloten de 2 andere 

pieten het af met wat lekker en het klassencadeau. 

 

Kerst 
Dit jaar was kerst anders dan anders. Door corona kon het gebruikelijke programma helaas 
niet gedraaid worden, maar er is toch een echt kerstgevoel geweest. 
 
Het versieren van de school werd dit jaar zonder hulpouders gedaan (coronaregels). De 
Kerstcommissie heeft de school iets minder uitbundig versierd dan we gewend zijn, maar 
toch een gezellige sfeer kunnen maken. 
 
Het jaarlijkse kerkbezoek en het kerstdiner zijn vervallen, daarentegen hadden we wel een 
gezellige kerstavond op school in shifts. Zodat niet alle klassen tegelijk waren op school. 
Met gezellige muziek, kleine optredens en een lekkere oliebol als traktatie werd Kerst op 
school toch nog een feestje. 
 
Hopelijk volgend jaar weer een helemaal opgetuigde kerst op school. 
 
 

Avondvierdaagse  
Dit jaar helaas weer geen Avond vierdaagse. Net als vorig jaar is het wel mogelijk om in te 
schrijven voor de alternatieve vierdaagse. Die kun je dan via de app zelf lopen of met kleine 
groepjes. 
De medaille wordt dan thuis gestuurd. Geen idee of dat veel gedaan wordt. 
 

Pasen 
Ook de Pasen zag er dit jaar heel anders uit. De voorgaande jaren zorgde de OR voor het 
ontbijt. Dat was dit jaar niet mogelijk.  
De kinderen hadden zelf brood en beleg meegenomen. Namens de OR kregen de kinderen 
voorverpakte paaseitjes, een cakeje en wat drinken.  
Een groot succes was de paashaas. Zeker de onderbouw vond dit fantastisch. Eieren zoeken 
samen met de paashaas! 
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Carnaval 
Carnaval is met een aangepast programma gevierd. Er is een leuke ‘andersom’ dag van ge-
maakt. Kinderen van groep 8 hebben een vlog gemaakt en daar is een prins en prinses Car-
naval uit gekozen. De Poolster heeft een andere naam gekregen. Al met al een leuke dag, 
maar volgend jaar wel weer naar de Sterrenhal! 

 
Project 
Het team heeft de voorbereiding en vergaderingen gedaan 
 
De projectweek werd gehouden van 7 april t/m 28 april 2021 
Het thema was techniek. 
 
Er stond een grote auto-race baan in de aula en alle kinderen hadden zelf een auto ge-
maakt. Zodra die auto af was konden ze daarmee racen op de baan. Dit was erg leuk. 
De rest van de projectweek speelde voornamelijk af in de klas en in school en was voor ons 
ouders niet echt te zien. Wat foto’s en filmpjes via social school.  
Helaas geen afsluitavond i.v.m. de coronamaatregelen. Hopelijk volgend jaar weer. 
 

Sportdag 
Onderbouw 
De spelletjes zijn de woensdag van te voren klaargezet, dat was maar goed ook, want daar 
gaat nog best wel even tijd in zitten. De volgende ochtend samen met de hulp-ouders, 
Cindy en Amy de spelletjes klaargezet. In principe verliep dit goed, alleen voor de volgende 
keer zullen we eerst de bladen uit moeten delen, zodat de ouders weten hoe spelletjes ge-
daan moeten worden en hoe deze dan klaargezet kunnen worden. Wellicht kunnen we vol-
gend jaar ook afspreken dat de hulp-ouders op een bepaald tijdstip aanwezig zijn, zodat 
aan iedereen in een keer de uitleg gegeven kan worden. Door de inloop tijden kwamen alle 
ouders gespreid, wat uiteraard in deze tijd begrijpelijk is hoor, maar daardoor was het wel-
komstwoord en de uitleg misschien een beetje rommelig. De coördinatie binnen in de 
school van Cindy en Amy waren trouwens ook top, mede door hun hulp waren de spellen 
snel uitgedeeld aan de ouders en vaak wisten de ouders al waar deze spellen neergezet 
konden worden.  
Om 09.15 uur stonden alle spellen klaar en konden we starten. De ochtend is verder hele-
maal goed verlopen en daar waar sturing nodig was konden we die bieden. Kwart 12 zag ik 
wel bij sommige kinderen dat het wel een beetje klaar was, dus zo’n ochtend voor de kleu-
ters is lang zat. Langzamerhand gingen de kinderen naar binnen. De spelletjes werden door 
alle hulp-ouders opgeruimd en dit is naar mijn idee heel vlot en goed verlopen. De spullen 
welke nog een beetje schoongemaakt moesten worden heb ik na afloop samen met Mela-
nie (ook OR) en een andere hulp-ouder schoongemaakt en zijn opgeruimd.  
Om 12.30 uur was echt alles opgeruimde en schoon. Rond 13.00 13.15 uur ijsjes samen 
met Frank gehaald bij de Jumbo en uitgedeeld in de klassen. Met dit weer waren alle kin-
deren en leerkrachten daar wel aan toe .  
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Frank had nog wel een idee, misschien kunnen we voor volgend jaar shirts laten maken 
met het embleem van de Poolster en daarop vermelden ouderraad, zodat je herkenbaar 
bent voor de hulpouders 
 
Middenbouw 
De sportdag was prima geregeld, eigenlijk liep alles “van zelf”. De ouders hebben zelf hun 
eigen spel uitgezet, opgeruimd en alle ouders hebben mee geholpen het materiaal naar de 
aula te brengen. Sommige spellen waren wel wat minder uitdagend voor de hogere klas-
sen. Er is gevraagd aan de ouders dit door te geven aan de leerkracht. 
Een tip is om standaard waterkannen mee te nemen naar het park die ter plaatse (bij de 
plas adressen) gevuld kunnen worden. De OR-leden hebben nu heel veel liters extra water 
neergezet. 
 

Afscheid van groep 8 
Het was even spannend of de musical kon worden opgevoerd voor alle ouders en kinderen 
op school. Maar met alle regels in acht hebben we een fantastisch spektakel kunnen zien. 
De jongste groepen hebben kunnen luisteren naar de liedjes van de musical en voor de ou-
deren groepen is de musical gespeeld. 
 
Om de anderhalve meter te kunnen waarborgen is de voorstelling voor de ouders twee-
maal opgevoerd. De middaguitvoering voor de helft van de ouders en ’s avonds een 
tweede uitvoering voor de andere helft.  
Als aandenken aan hun tijd op de Poolster heeft de ouderraad een aandenken met Pool-
sterlogo gegeven aan de kinderen om hun tijd op de Poolster niet te vergeten. 
Helaas geen afscheidsdrankje op het plein na afloop omdat samenscholing nog zeker niet 
wenselijk was.  
 

Pror 
Deze commissie houdt zich bezig om evt mensen een attentie te geven waar nodig. 
Dit jaar hebben we de leerkrachten allemaal een klein aardigheidje gegeven voor hun flexi-
biliteit in deze gekke corona tijd. Iets lekkers om te ontspannen tussen alle hectiek van les-
geven via Webcam. 
Via deze weg willen wij ook alle kinderen een groot applaus geven omdat zij ook heel hard 
en goed hebben gewerkt om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Hartelijk dank. 
Volgend weer lekker het oude gewoon….. 
 

Open dag 
Er is dit schooljaar geen open dag georganiseerd.  
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Schoolfoto’s 
Planning was krap. Groepsfoto is buiten gemaakt in een leuke opstelling. Gesproken over 
wel of geen portretfoto’s en waar behoefte aan is. Verschillende meningen. Volgend jaar 
staat alleen de groepsfoto gepland. Jaar daarop weer goed voorbereiden en bespreken met 
de fotograaf. 

 
Luizencommissie 
Dit schooljaar zijn er i.v.m. de corona maatregelen geen luizen controles in de klas gedaan.  
De leraren hebben bij melding van hoofdluis gezorgd dat alle ouders uit de klas een brief 
kregen via social school , waarin werd gevraagd  
om de kinderen extra te controleren.  
 
 

Namens de OR,  
Karin van Hulst 
Oktober 2021 


