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Jaarverslag van de ouderraad van de RK Basisschool
 De Poolster

Schooljaar 2021 – 2022

Samenstelling van de ouderraad
Tijdens het schooljaar 2021 – 2022 hebben de volgende ouders zich via de ouderraad 
ingezet voor school:
Manuela Vermeulen (sinds 2007), 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), Melanie van Rees (sinds 2020 & secretatis), Suzanne 
Kaiser (sinds 2020), Karin Chaudron (sinds 2020 & penningmeester), Desiree de Jong 
(sinds 2021 & voorzitter), 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 
schoolteam en ondersteunt zij het team met het organiseren van activiteiten, zoals 
projecten, 
excursies, thema-avonden en festiviteiten. Hiervoor zijn binnen de ouderraad enkele 
commissies ingesteld. De ouderraad beheert tevens het ouderfonds, waarover in de 
jaarvergadering verantwoording wordt afgelegd. 

In het verslagjaar 2021-2022 vergaderde de ouderraad in totaal vijf keer. De ouderraad 
heeft het schooljaar 2021-2022 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 door de Corona maatregelen konden 
sommige activiteiten niet of aangepast georganiseerd worden. 

Commissies schooljaar 2021 – 2022
De volgende activiteiten zijn door de verschillende ouderraadscommissies ondersteund:

Sinterklaas
We hebben sinterklaas 2021 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 3 december bracht Sinterklaas een bezoek aan school. De kinderen hebben hem 
ontvangen langs de Oostersingel, waar hij aankwam met een duo fiets.

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
Na de Sint hebben we de kerstversiering opgehangen.
De adventskransen waren al eerder opgehangen.
Versiering was minder uitgebreid als voorgaande jaren, we mochten met minder mensen de school 
in. We hadden alleen een kerstontbijt, want het diner op school ging niet door.
We hadden nu een ontbijt met yoghurtdrank en we hebben in die week ook nog op oliebollen 
getrakteerd.

Helaas hebben we hierna alles weer snel op moeten ruimen, want de school ging weer 
dicht i.v.m. corona.

Avondvierdaagse 
Dit jaar kon de avondvierdaagse eindelijk weer doorgaan. We hadden bijna 300 
aanmeldingen van De Poolster. De kinderen kregen op de vierde dag hun medaille 
uitgereikt, een zakje chips en een gerbera (gesponsord door Gerberakwekerij v.d. Berg) . 
Het was erg druk, maar weer als vanouds gezellig.

Pasen
Pasen is weer normaal gevierd. De kinderen kregen vanuit de OR een ontbijt aangeboden, 
ditmaal ook met een croissant.
Een groot succes was de paashaas. Zeker de onderbouw vond dit fantastisch. Eieren zoeken 
samen met de paashaas!

Carnaval
Carnaval is met een aangepast programma gevierd. Het thema dit jaar was “Raar met je 
haar”. Kinderen van groep 8 hebben een vlog gemaakt en daar is een prins en prinses 
Carnaval uit gekozen. De Poolster heeft een andere naam gekregen. Namens de OR kregen 
de kindjes een suikerspin of een zakje popcorn. Al met al een leuke dag, maar volgend jaar 
wel weer naar de Sterrenhal!
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Project
De projectweek werd gehouden van 20 maart t/m 20 april 2022
Het thema was De wereld rond!.

Iedere groep had zijn eigen land en als je door de school liep, had je echt een reis om de 
wereld.
Er zijn foto’s gemaakt van alle leerlingen met een wereldbol, een deel hiervan was wazig 
uitgevallen. Deze zijn later opnieuw afgedrukt en nog meegegeven aan de leerlingen die de 
foto hadden gekocht,

De kijkersavond was druk bezocht!! Dit keer waren alleen de ouders en broers/ zussen 
welkom. Het mocht na de corona jaren eindelijk weer. Het was dringen geblazen bij de 
koffie/snoep kraam, ook de grabbelton was een succes!

In de school was het gezellig druk, leuk om weer de werken en landen in andere groepen te 
zien.
Het Poolsterkoor heeft ook nog een muzikaal optreden verzorgd, het was weer genieten!!

Sportdag
Onderbouw
Kleuters doen op deze dag allerlei spelletjes die verspreid staan over het kleuter- en grote 
plein. De desbetreffende spelletjes worden een dag van te voren klaargezet in de gang bij 
de kleuters, zodat deze op de dag zelf door de hulpouders verspreid over de pleinen 
klaargezet kunnen worden. De sportdag begon rond 09.00 uur en duurde tot 12.00 uur. 
Hierna zijn ze terug gegaan naar de klas voor de lunch. Na 12.00 uur zijn alle spelletjes door 
de hulpouders opgeruimd en waar nodig is er schoongemaakt. Het was een topochtend dit 
kwam mede door het mooie zonnige en warme weer en uiteraard door de vrolijke 
gezichten van alle kleuters.
Kortom het was een topdag die afgesloten werd met een heerlijk verkoelend ijsje 
aangeboden door de OR. 

Middenbouw
Het thema van de sportdag was dit jaar atletiek. De middenbouw houdt de sportdag in het 
sterrenpark, er waren 12 spel elementen. De ouders hebben zelf hun eigen spel uitgezet, 
opgeruimd en alle ouders hebben mee geholpen het materiaal naar de aula te brengen. 

Bovenbouw
Dit jaar heeft de sportdag voor de bovenbouw plaats gevonden bij TOGB. Hier hebben de 
groepen 6 t/m 8 diverse atletiek spellen gedaan. Het was een warme maar gezellige dag.

Afscheid van groep 8
De jongste groepen hebben kunnen luisteren naar de liedjes van de musical en voor de 
ouderen groepen is de musical gespeeld.

De voorstelling voor de ouders is  tweemaal opgevoerd. De woensdagavond voor door 8A 
en de donderdagavond door 8B. 
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Als aandenken aan hun tijd op De Poolster heeft de ouderraad een afscheidscadeau met 
het Poolsterlogo gegeven om hun tijd op de Poolster niet te vergeten.
Ook was er dit jaar een gezellige afsluiting door een afscheidsdrankje op het plein. 

Pror
Als er iets is met teamleden, OR of MR leden, dan zorgen wij ervoor dat
er een kaart / bloemetje of cadeautje naar die persoon gaat. Ik lever de 
bonnetjes in en zorg dat het pakketje bij de juiste persoon komt.
Komend jaar gaan we het iets anders doen, als wij iets versturen 
dan is het vanaf nu van de MR en de OR. Budget moeten we even 
afspreken met elkaar.

Open dag
Er is dit schooljaar geen open dag georganiseerd. 

Schoolfoto’s
Dit jaar hadden we alleen de groepsfoto’s op de planning staan. We zijn op woensdag 11 
mei om 08.30 uur begonnen en hebben alle klassen op de foto gezet.

We zijn naar het grasveld tegenover de school gegaan. Daar stonden wat bankjes en kratjes 
zodat we iedereen een plek konden geven. De groepen stonden zo opgesteld, dat er op de 
achtergrond in het midden het bord “De Poolster” op de foto gezet kon worden. Helaas 
wel veel verkeer tegen staan houden of weggestuurd want een JUMBO vrachtwagen als 
achtergrond is niet echt leuk. We liepen goed volgens het schema, de groepen stonden op 
tijd klaar.

Groep 8a en 8b zijn op een andere dag gezamenlijk op de foto gegaan. Deze foto hebben ze 
gekregen bij het afscheid van De Poolster. Ook deze foto is erg leuk geworden.

Luizencommissie
Dit schooljaar zijn er i.v.m. de Corona maatregelen minder 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 Schools, waarin werd gevraagd 
om de kinderen extra te controleren. 

Namens de ouderraad, 
Melanie Overmeer (secretaris)
Oktober 2022


