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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 (OR) 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.  
Voor het schooljaar 2021 -2022 waren dit: 
 
Team lid: 
Juf Inge Rutgers 
 
Ouderraad leden: 
Danielle Ros (voorzitter) 
Daniëlla Scheffers (secretaris)   
Melanie Stufkens (penningmeester) 
Irene Buis 
Maaike Peerbolte 
Deborah Zandstra (eerste deel van het schooljaar) 
Francine Verbaan (laatste deel van het schooljaar) 
Marisha Nizamoeddin (tot haar benoeming in de MR) 
Nadine Bronsveld 
Marie- Louise Zonderop 
Simone Krowinkel 
Chantal Uijthoven 
Rebecca van Oosterhoud 
Claudia Emmel 
 
 
Werkwijze 
 
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. 
 
Er vinden minimaal zes vergaderingen per schooljaar plaats, in het schooljaar 2021-2022 waren dit er 
acht. Daarnaast hebben OR-leden allen zitting in één of meer commissies rondom een bepaalde activiteit 
of periode op school (zoals Kinderboekenweek, Sinterklaas). In deze commissies hebben ook enkele 
teamleden zitting en wordt met elkaar vergaderd over de betreffende activiteiten. Naast het meedenken 
over de activiteiten helpt de ouderraad met het regelen en uitvoeren van de activiteiten. 
 
 
Jaarlijks terugkerende activiteiten 
      
Schoolfotograaf 
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Vanwege corona heeft de OR dit schooljaar niet kunnen assisteren bij het maken van de schoolfoto’s. 
Normaal gesproken zorgt de OR dat alles rustig en gestructureerd verloopt in de school, en dat de 
kinderen/broertjes en zussen uit de klassen worden opgehaald op de betreffende tijd.  
 
Dag van de Leerkracht 
De leerkrachten kregen dit schooljaar een etagière vol lekkernijen aangeboden namens de ouderraad. 
 
Kinderboekenweek en Projectweek 
Het thema van de Kinderboekenweek 2021 was “Worden wat je wil”. Dit jaar kon voor het eerst sinds 
lange tijd ook de Projectweek weer plaatsvinden, welke doorgaans gecombineerd wordt met de 
Kinderboekenweek. Helaas ging de kijkavond vanwege corona niet door. De vossenjacht kon door het 
slechte weer ook niet plaatsvinden op de geplande datum, maar gelukkig lukte het met flexibiliteit van 
alle hulpouders en het droge weer om het de week erna alsnog te doen! 
De OR heeft de gangen in het thema beroepen versierd. Elke klas heeft van de OR een door de leerkracht 
uitgezocht voorleesboek gekregen. De boekenmarkt kon dit jaar gelukkig weer plaatsvinden, met het 
mooie weer was dit buiten op het schoolplein.   
 
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. 
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 verzorgde het surprisegeld voor de bovenbouw. 
 
Kerst 
Er werd door de bovenbouw een kerststukje gemaakt en de kinderen van de onderbouw mochten een kaars 
versieren. De OR leverde alle materialen aan en tijdens het knutselen kregen de kinderen wat drinken en 
lekkers aangeboden. Ook tijdens de kerstfilmbios kregen de kinderen drinken en lekkers van de OR. 
Op de ochtend van de kerstviering werd er een knusse lichtjestocht georganiseerd waarbij ook kerstliederen 
werden gezongen door groep 6/7. Daarna vond er een kerstontbijt in de klas plaats, wat door corona last 
minute moest worden aangepast maar daarmee toch doorgang kon hebben. De ouderraad zorgde voor wat 
extraatjes voor bij het ontbijt. 
 
Voorleesontbijt 
In verband met Corona werd er dit jaar geen ontbijt voor elkaar gemaakt, maar verzorgde ieder kind zijn eigen 
ontbijt. Er kwam in iedere klas iemand voorlezen. De OR zorgde voor het drinken voor alle klassen en vulde de 
ontbijtjes aan waar nodig. 
 
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 14 april hebben de kinderen van een paaslunch genoten. Ieder kind nam iets lekkers mee, wat  
’s ochtends door de OR in ontvangst is genomen en in de aula is uitgestald. Daarna hebben zij de kinderen 
geholpen terwijl zij langs het buffet liepen. Ook is iedereen door de OR op een broodje knakworst getrakteerd. 
 
Koningsspelen 
De OR heeft 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. 
Vanwege het Lustrum dat 2 weken na de Koningsspelen was, hebben de Koningsspelen beknopt 
plaatsgevonden. De OR heeft het plein versierd in oranje stijl en naast de opening op het plein startte de 
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schooldag met het Koningsontbijt, welke door Jumbo en de OR werd aangeboden. In plaats van de hele dag 
Koningsspelen hadden de kinderen die dag gewoon les. De gebruikelijke gymles werd op het plein gehouden en 
ingevuld met enkele Koningsspelletjes onder leiding van de ouderraad.  De kinderen kregen aan het einde van 
de dag een koningskoekje aangeboden. 
 
Musical 
Tijdens de uitvoering voor de ouders heeft de OR gezorgd voor drinken met een versnapering. 
 
Zomerfestijn 
Het zomerfeest vond na schooltijd plaats. Alle kinderen kregen een strippenkaart en konden daarmee 
verschillende activiteiten langs en tegen inlevering hiervan kregen ze een cadeautje van de ouderraad. Als 
verrassing kwam er ook nog een brassband langs, wat het feest helemaal compleet maakte. 
 
 
Extra activiteiten 
 
Dit schooljaar bestond IKC Noordeinde 35 jaar! Zoals gebruikelijk wordt elke 5 jaar het lustrum gevierd. Dit jaar 
was het in de vorm van een lustrumweek, waarbij elke dag feestelijk werd ingevuld. Op maandag was er de 
klankenkaravaan waarbij de kinderen in een workshop aan de slag gingen met muziek en knutselen in het 
thema van een land of continent. Op dinsdag ging de hele school met de bus op schoolreis naar Drievliet. 
Woensdag was ‘chilldag’ in de eigen klas waar de kinderen ook mee konden doen aan de kleurwedstrijd en 
wedstrijd legoblokjes- raden. Op donderdag vond tijdens school de Fancyfair plaats met allerlei lekkers en 
leuke dingen te doen voor de kinderen, en de dag werd afgesloten met een kleedjesmarkt op het plein. De 
vrijdag stond in het teken van sport en spel, met verschillende clinics en speeltoestellen. 
De ouderraad heeft samen met het team veel tijd en energie in de voorbereidingen en ook de uitvoer van alle 
lustrumactiviteiten gestoken. Met als resultaat dat de kinderen hele leuke dagen hebben beleefd, moe maar 
voldaan! 
 
 


