
Jaarverslag van de ouderraad over het schooljaar 2018-2019 
 

Beste ouder, 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de ouderraad (OR) van Het Driespan. Met dit verslag willen 
wij u informeren wat de OR het afgelopen jaar heeft gedaan. 
De OR bestond in het schooljaar 2018-2019 uit 12 ouders en 2 docenten, te weten: 

Ouders: 
Ilona Groenewegen 
Bert Borel 
Evelyn Sint Nicolaas 
Marleen Leijs 
Eline Vos 
* 
Cindy Stelloo 
Marjolein van Kooten 
Martine Jobse 
Kyra van Dijke 
Debbie Meerman 
Marianne van der Bijl 
 
Docenten: 
Marjan Arens 
Maruscha Koekebakker 

 
Voorzitter 
Vice-voorzitter 
Penningmeester 
Vice-penningmeester 
Secretaris 
Vice-secretaris 

 
 
 
In het schooljaar 2018-2019 heeft de OR de volgende activiteiten georganiseerd en 
ondersteund: 
 
- Sinterklaasfeest 
Dit jaar heeft de Sint Het Driespan weer bezocht. Het schoencadeautje dat is gegeven, 
bleken veel kinderen al te hebben. Ondanks dat, was het Sinterklaasfeest zeer geslaagd. 
De kinderen van de onderbouw hebben een boek en stuiterputty en een vangspel van 
Sinterklaas gekregen. 
Sinterklaas heeft voor de kinderen van de bovenbouw Knex, GraviTrax knikkerbaan en 
Smartgames gekocht. 

 
- Kerst 
De kinderen hebben allemaal meegedacht in het Kerstmenu in hun eigen klassen. Hierdoor 
was er voor veel kinderen veel lekkers te eten. Zowel de docenten als de kinderen werden 
geholpen door obers in de klassen; vaders of opa’s van kinderen in de klas.  
Het zangkoortje bij de hoofdingang werd door vele ouders een leuke aanvulling gevonden en 
ook waren er veel complimenten te horen over de outfit van meester Albert en juf Kirsten. 

 
- Voorleesontbijt 
De kinderen van de onderbouw (groep 1, 2 en 3) hebben tijdens het voorlezen lekker 
gegeten van de eierkoeken, de ontbijtkoek en de krentenbollen. 
  



- Pasen i.c.m. Koningsspelen 
De dag begon met een lekker ontbijtje.  
Na het ontbijt hebben de kinderen zowel spelletjes gedaan als geknutseld. Gelukkig zat het 
weer vandaag erg mee, zodat ook de buitenactiviteiten door konden gaan. 

 
- Schoolfotograaf 
Dit jaar gedaan door Fotograaf van den Berg. Het maken van de broer/zus-foto’s was niet 
geslaagd en ook de resultaten waren niet wat ouders ervan hadden verwacht of gehoopt. 
Na het vertrek van onze ‘huisfotograaf’, welke een aantal jaar achter elkaar bij ons op school 
is geweest, is het lastig om weer zo’n goede fotograaf te vinden. School zal erg zijn best 
doen om een goede fotograaf te vinden voor schooljaar 2019-2020. 

 
- Schoolvoetbal 
In totaal hebben 114 kinderen zich opgegeven om met het schoolvoetbal mee te doen. De 
kinderen zijn verdeeld over 13 teams. 
Op 20 maart heeft groep 7/8 gevoetbald. 
Op 3 april hebben de kinderen van groep 5/6 hun best gedaan. 
Voor sommige teams was het een eenmalig optreden. Andere teams mochten vaker spelen 
doordat zij rondes verder kwamen. 
Elke dag van het schoolvoetbal is een gezellige en sportieve middag geweest. De kinderen 
zijn getrakteerd op lekkere patatjes. 

 
- Kamp groep 8 
Dit heeft plaatsgevonden in Otterloo, midden in de natuur. 
De kinderen hebben weer een leuk kamp gehad, met als hoogtepunt de bonte avond. Het 
schoolkamp werd afgesloten met een geweldige dag bij Walibi. 

 
- Musical / afscheid groep 8 
De kinderen van groep 8 hebben een “Gewoon super” goede musical neergezet! Iedereen 
deed zijn best en veel ouders benoemde dat de avond “Gewoon Super” was. 
Het afscheid was mooi en voor sommige kinderen ook wel lastig. Tijd voor een nieuwe fase: 
de middelbare school!!! 

 
- Verkeer 
Ook dit jaar was er op het Driespan weer extra aandacht voor verkeer. In de lagere groepen 
werden wandelingen in de buurt van school gemaakt. De kinderen uit de hogere groepen 
fietsten verschillende rondjes, begeleid door ouders. Ook hebben de kinderen in de hogere 
groepen gekeken of hun fietsen aan alle eisen voldoen. 

 
- Schoolreis 
Groep 1 en 2 zijn naar de Avonturenboerderij in Molenaarsgraaf geweest. 
Groep 3 en 4 hebben een bezoek gebracht aan de Beekse Bergen 
Groep 5, 6 en 7 zijn naar de Efteling geweest. 
Moe, maar voldaan kwamen de kinderen weer terug bij school. Eén bus had pech onderweg. 
Dat is door de busmaatschappij goed opgelost. Het wachten op een andere bus duurde voor 
de kinderen wat lang. De kinderen hebben de wachttijd op de parkeerplaats gevuld met 
hutten bouwen en lekker bewegen. 
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- Excursies 
De OR heeft meebetaald om de volgende excursies mogelijk te maken: 

• Groepen 1:  Boerderij de Kikkershoek 
• Groepen 3:  Ontdekhoek Rotterdam 

• Groepen 5:  Museum Hoeksche Waard 
• Groepen 6:  Beleef het en eet het 
• Groepen 7:  Museum van de Oudheden te Leiden 

 
- Goed doel 
Dit jaar heeft de ouderraad Stichting Jarige Job (www.stichtingjarigejob.nl) gesteund met 
€120,00. 
 
- OR-leden voor schooljaar 2019-2020 

Evelyn Sint Nicolaas en Cindy Stelloo heeft aangegeven te willen stoppen met de OR-
werkzaamheden. Via deze weg willen wij hen heel erg bedanken voor al hun inzet in de 
jaren dat zij OR-lid zijn geweest op Het Driespan. 
 
Voor Bert Borel, Ilona Groenewegen, * en Marjolein van Kooten geldt dat hun termijn van 3 
jaar erop zit. Dit betekent dat zij zichzelf verkiesbaar kunnen stellen voor een nieuwe termijn 
van drie jaar en dit hebben zij gedaan. 
 
Daarnaast zijn is de OR op zoek naar nieuwe OR-leden. In rpincipe bestaat de OR uit 11 
ouders. Mochten er meer ouders zijn die in de OR willen plaatsnemen, is dit mogelijk en 
wordt er bekeken wie er bij mogelijke stemming geen stemrecht heeft. 
 
 
De OR wil via deze weg alle hulpouders hartelijk te bedanken voor al jullie inzet bij de 
diverse activiteiten op onze school, zoals zwemmen, bibliotheek, decoratie, luizen, boeken 
ruilen op school, knutselen, excursies, schoolreis, over bij Kerstfeest, hulp bij onze 
activiteiten, enz.  
Zonder jullie hulp zouden als deze activiteiten niet mogelijk zijn. Hopelijk kunnen we ook 
komend schooljaar weer een beroep op jullie doen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De ouderraad 

http://www.stichtingjarigejob.nl/

