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Voorwoord             
                                                                                                                       
Voor u ligt het jaarverslag van de ouderraad van IKC Noordeinde. In dit verslag informeren wij u over de 
samenstelling van de ouderraad en brengen we u op de hoogte van alle activiteiten die de ouderraad in 
het afgelopen schooljaar heeft georganiseerd of waar de ouderraad bij betrokken is geweest.  
 
In de Ouderraad zijn ouders van kinderen uit verschillende groepen vertegenwoordigd. Wij willen graag 
wat voor school doen en een bijdrage leveren aan een leuke schooltijd van onze kinderen. Behalve de 
ouders maakt ook een teamlid deel uit van de OR, deze zorgt voor terugkoppeling en geeft advies.  
De OR helpt bij het organiseren van de vele leuke activiteiten op school. Deze activiteiten bestaan o.a. 
uit de Kinderboekenweek, projectweek, sinterklaas, kerstviering, paasviering, sportdag, zomerfestijn en 
niet te vergeten het versieren van de gangen en aula. Om dit te financieren wordt gebruik gemaakt van 
de jaarlijkse ouderbijdrage. Met deze bijdrage kan de OR net dat beetje extra doen.  
Deze activiteiten worden niet door het schoolbestuur betaald omdat zij alleen budget heeft voor het 
onderwijs en de leermiddelen van onze kinderen. 
 
De OR-leden hebben allen zitting in één of meer commissies die activiteiten in en om school organiseren 
en uitvoeren. Deze commissies vergaderen een aantal keer, wanneer nodig. Behalve OR-leden hebben 
ook enkele teamleden hierin zitting.  
 
De OR leden 2020-2021:   Team lid 2020-2021: 
Daniëlla Scheffers (secretaris)  Juf Inge Rutgers 
Danielle Ros 
Ester Compeer (voorzitter) 
Irene Buis 
Melanie Stufkens (penningmeester) 
Marisha Nizamoeddin 
Nadine Bronsveld 
 
 

 
Jaarlijks terugkerende activiteiten 
      
Dag van de Leerkracht 
De docenten hebben dit jaar vanwege corona een voorverpakte lekkernij ontvangen. 
 
Kinderboekenweek  
Het thema van de Kinderboekenweek was “En toen?”.  
De OR heeft de gangen en de aula in dit thema versierd. En iedere klas heeft een door de leerkracht 
uitgezocht boek gekregen namens de OR. De boekenmarkt kon helaas door de geldende 
coronamaatregelen niet doorgaan. 
 
Schoolfotograaf 
25 september was het weer tijd voor de schoolfotograaf.  
De OR heeft hier als taak het halen van kinderen/broertjes en zussen uit de klassen. En zorgen dat alles 
rustig en gestructureerd verloopt in de school. Dit jaar heeft onze assistentie vanwege corona niet plaats 
gevonden. 
 
Sinterklaas 
De OR heeft de school versierd. De rommelpieten zijn op school langs geweest en hebben voor alle 
kinderen iets lekkers in de schoen gestopt. Tijdens de knutselmiddag verzorgde de OR drinken en iets 
lekkers voor de kinderen. 
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De aankomst van Sint en zijn Pieten kon dit jaar helaas niet groots buiten plaatsvinden. In plaats daarvan 
kwam de Sint zonder publiek aan en heeft hij met zijn Pieten een rondje om de school gemaakt om zo 
iedere klas afzonderlijk te begroeten. Later is de viering van Sinterklaas voor alle groepen afzonderlijk in 
school gevierd. De OR regelde cadeaus voor de onderbouw en een attentie voor de bovenbouw. 
 
Pasen  
Door de OR zijn paastakken geregeld voor in ieder lokaal. Ook de aula en de gangen werden door de OR 
versierd.  
Er is een gezellige knutselmiddag geweest waarbij de OR voor knutselmaterialen verzorgde en rondging met 
drinken en iets lekkers.  
Op donderdag 1 april hebben alle klassen van een paasontbijt genoten. Elke leerling nam iets mee. De OR 
zorgde ervoor dat de ontbrekende spullen werden aangevuld en trakteerde alle leerlingen op een broodje 
knakworst. 
 
Kerst 
Vanwege corona konden zowel de kerstviering als de kerstborrel op het laatst niet doorgaan. Wel heeft er een 
kerstknutsel plaatsgevonden door de OR aangeleverd. Tijdens het knutselen ging de OR langs met wat drinken 
en lekkers. 
 
Koningsspelen 
De OR heeft de gangen en het plein versierd. Op 23 april konden alle klassen meedoen aan diverse sportieve 
spelletjes/activiteiten. De OR verzorgde ook een gezond tussendoortje en wat drinken. 
 
Musical 
Tijdens de uitvoering van de ouders heeft de OR gezorgd voor wat drinken met een versnapering. 
 
Schoolreisje 
Helaas kon de geplande schoolreis door de coronamaatregelen niet doorgaan. In plaats daarvan heeft de OR 
een aangepast programma georganiseerd.  
De onderbouw heeft per klas een speeltuinen- tocht gemaakt door de wijk. De bovenbouw is met de hele klas 
een dagje naar het Noord Aa geweest. De OR heeft voor alle kinderen gezorgd voor drinken, patatjes en een 
lekker ijsje! 
 
Zomerfestijn 
Het zomerfeest is dit jaar onder schooltijd gehouden. De OR zorgde voor onder andere een springkussen, 
schminken en andere feestelijke activiteiten. Voor alle leerlingen was er drinken en een ijsje. 
 
 
Vanwege het corona- virus zijn de volgende OR- activiteiten dit jaar niet doorgegaan: 
 

- Voorleesontbijt 
- Avond 4- daagse 

 
 


