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Concept jaarverslag van de ouderraad van de r.k. basisschool 
 De Poolster 

Schooljaar 2016 – 2017 

 
 

Samenstelling van de ouderraad 
Tijdens het schooljaar 2016 – 2017 hebben de volgende ouders zich via de ouderraad ingezet voor 
school: 
Manuela Vermeulen, sinds 2007 (penningmeester), Petra Havenaar, sinds 2011, Debbie Bakker, 
sinds 2013, Angelique d’Hondt, sinds 2012, Mariëlle Hemmer, sinds 2010 (voorzitter, tijdelijk), 
Esther Hoogerbrugge, sinds 2013 (voorzitter en secretaris), Patricia de Jonge, sinds 2011, Marie-
Claire de Bruijn, sinds 2016, Rieke Lemmens, sinds 2016, Simone v.d. IJssel, sinds 2016, Hilda 
Edelbroek, sinds 2016, Frank v.d. Velde, sinds 2016, Laura in ’t Veen, sinds 2016 en Sandra Graaf-
land sinds 2016. 

        

 
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 Ou-
derraad beheert tevens het ouderfonds, waarover in de jaarvergadering verantwoording wordt af-
gelegd.  
 
In het verslagjaar 2016-2017 vergaderde de Ouderraad in totaal vier maal. 
 
De Ouderraad heeft het schooljaar 2016-2017 met enthousiasme een groot aantal activiteiten on-
dersteund en werd op haar beurt weer geholpen door andere ouders. Hieronder wordt per com-
missie beknopt verslag gedaan van de activiteiten. 
 
Commissies schooljaar 2016 – 2017 
De volgende activiteiten zijn door de verschillende ouderraadscommissies ondersteund: 
 
Sinterklaas 
Ook dit jaar heeft Sinterklaas en zijn Pieten onze school weer weten te vinden. 
Na het welkomstwoord van Ger heeft de onderbouw Sinterklaas ontvangen in de speelzaal.  
Dit was uiteraard weer een groot feest! Er werd veel gezongen en gesprongen. De kinderen hadden 
veel vragen aan Sinterklaas en zijn Pieten. Daarna ging Sinterklaas alle klassen langs en werd er 
door de Pieten gestrooid. Dankzij de inzet van het team, de ouderraad en de Sinterklaascommissie 
kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd feest! 
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Kerst 
Met dank aan een aantal behulpzame ouders was de school snel in kerstsfeer gebracht. Daarna 
kwam de ouderraad weer volop in actie op de dag van het kerstdiner. Alle boodschappen in huis en 
alles kon verdeeld worden over de klassen.  
Na een super gezellig kerstdiner, werd er na afloop door het kerstkoor liedjes gezongen onder de 
prachtig verlichte boom. De volgende dag moest alles weer opgeruimd worden. Met weer dank aan 
een aantal ouders die geweldig geholpen hebben, konden s ’middags alle kerstspullen weer naar de 
opslag.   
  
Pasen 
Het paasontbijt was weer erg geslaagd. Iedereen had een mooie placemat gemaakt. De kinderen 
brachten hun gekookte eitje mee en op school stond de tafel weer gedekt.  
 
Carnaval 
Het thema was dit jaar ‘De Poolster ziet Sterren’. Dit resulteerde in een uiterst bont gezelschap met 
de meest ruime interpretaties binnen het thema. De kinderen hadden een geweldige dag en de he-
le zaal was van tijd tot tijd letterlijk een stuiterbal. De leerkrachten hadden zich ook weer mooi ver-
kleed en zij zorgden voor een spetterend optreden. 
 
Sponsorloop  
Net voor de meivakantie, op vrijdag 21 april, is er door de kinderen een sponsorloop gehouden 
voor het goede doel ‘de Daniël den Hoed kliniek’. De sponsorloop was zeer geslaagd  en de op-
brengst was fors! Een cheque van ruim 14.000 euro is  op 2 juni aan een vertegenwoordiger van de 
Daniël den Hoed kliniek uitgereikt. 
 
Project 
Het project had als thema ‘De Poolster ziet Sterren’. De ouderraad en de leerkrachten hebben heel 
hard gewerkt op de avond voorafgaand aan de opening om de school helemaal in ruimtevaart-
stemming te krijgen. Woensdagochtend 10 mei is het project feestelijk geopend met zang en dans. 
Daarna konden de kinderen deelnemen aan de grote puzzeltocht in de Sterrenwijk.  
Het project is op dinsdagavond 23 mei  afgesloten met de ouderavond. Deze avond is zeer drukbe-
zocht en was heel erg geslaagd. 
 
Sportdag 
De sportdag vond plaats op donderdag 1 juni. De school draaide die dag een continurooster en ie-
dereen was om 14.00 uur uit.  
De kleuters bleven op het schoolplein, de middenbouw ging naar het veld naast de Windas, de acti-
viteit was atletiek. De bovenbouw ging naar het complex van TOGB en zij zijn gaan tennissen, voet-
ballen en slagbal. Deze dag troffen we mooi weer en dat maakte de sportdag extra feestelijk.  
 
Avondvierdaagse 
De avondvierdaagse was van 13 t/m 16 juni en was voor de eerste keer een onderdeel van de ou-
derraad. Alles is goed gegaan en heel veel kinderen hebben enthousiast meegelopen. 
 
Afscheid van groep 8 
Ook dit jaar heeft de ouderraad een afscheidscadeau voor de leerlingen van groep 8 verzorgd, een 
uiterst handige powerbank.  
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Pror 
In het schooljaar 2016-2017, is de pror in actie gekomen bij de geboorte van de baby van Sabine en 
bij de geboorte van de baby van Linda. 
 
Schoolfoto’s 
Dit schooljaar zijn er weer schitterende klassenfoto’s en portretfoto’s gemaakt door Esther van den 
Bulk.  
 
Luizencommissie 
`s Ochtends, in de eerste week na een schoolvakantie, zijn alle kinderen op luizen gecontroleerd. De 
kleuters worden altijd op woensdag gecontroleerd, de andere groepen op basis van indeling door 
de luizenpluizers. In het afgelopen schooljaar hebben wij helaas wel enkele keren wat hoofdluis 
geconstateerd. Evengoed mogen we concluderen dat het luizenprotocol werkt. 
 
 
Esther Hoogerbrugge-Stubbe 
Oktober 2017 


