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Kinderen vooraan door onze handen ineen te slaan 
 



Voorwoord 
 
Hierbij het jaarverslag van de ouderraad over het schooljaar 2021-2022. 
Zoals ieder jaar heeft de ouderraad zich vooral gericht op het ondersteunen van de 
leerkrachten en directie voor wat betreft het organiseren van diverse activiteiten. 
Met enorme inzet en enthousiasme hebben alle leden van de ouderraad zich samen met de 
leerkrachten ingezet om onze kinderen net dat beetje extra te geven om hun schooltijd nog 
leuker te maken. Tot slot willen we alle ouders die een bijdrage hebben geleverd bedanken, 
want zonder deze enorme enthousiaste inzet kunnen al deze activiteiten geen doorgang 
vinden. 
 
 

Impressie van de werkgroepen 
 

Kinderboekenweek (oktober 2021) 
 
De leerlingen hebben al dansend op het schoolplein de Kinderboekenweek ingeluid. 
In deze week zijn er diverse activiteiten georganiseerd, waaronder de buitenmarkt. 
Kinderen konden hierbij boeken en speelgoed (ver)kopen en de Ouderraad verzorgde wat 
lekkers. 
 

 
 
 

Halloween (oktober 2021) 
 
Halloween op de Toverberg, dit wordt altijd groots gevierd! 
Ouders en kinderen hebben ’s avonds een spannende wandeling door het Westerpark 
gemaakt. Het effect van de spoken die zij tegenkomen blijft geweldig! 
Bij terugkomst op het schoolplein kon iedereen nog nagriezelen onder het genot van een 
drankje en diverse lekkere versnaperingen. Het was weer een groot succes! 
 

 



 
 
 

Sint Maarten (november 2021) 
 
Om de viering van Sint Maarten toch onder de aandacht te brengen, werd elk kind verrast 
met een traktatie vanuit de Ouderraad. 
 
 

 
 
 

Sinterklaas (december 2021) 
 
Een spannende en gezellige tijd, voor jong en oud. 
De klassen hebben een schoencadeautje ontvangen en op 3 december was het dan groot 
feest! Na heel hard zingen en dansen kwam Sinterklaas aan in zijn koets. 
Daar waar de onderbouw zich uitleefde bij de Pietengym, werden in de bovenbouw de 
surprises bewonderd en uitgepakt. Wat hebben de kinderen hier hard aan gewerkt! 
De middag stond in het teken van spellen spelen en natuurlijk, de zelfgemaakte kruidnoten 
opeten. 

 
 
 

 
 
 
 
 



Kerst (december 2021) 
 
Corona vraagt om aanpassingen in het vieren van feestdagen met elkaar. 
Toch hebben de leerkrachten er samen met de Ouderraad iets knus van weten te maken. 
De kinderen hebben in hun kerstoutfit genoten van hun zelf meegebrachte kerstontbijt. 
Vervolgens konden zij knutselen bij het jaarlijks terugkerende Kerstatelier. 
De kinderen hebben na afloop nog een keykoord met kerstbeertje ontvangen vanuit de 
Ouderraad en een symbolische knuffel van de juffen. 

 
 
 

Carnaval (februari 2022) 
 
Vandaag is er gezellig carnaval gevierd in de klassen. De kinderen zagen er prachtig uit! 
Er zijn spelletjes georganiseerd, er is geknutseld en vanuit de Ouderraad waren er voor 
iedere klas prijzen geregeld die de kinderen konden winnen tijdens de bingo. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voetbaltoernooi (april 2022) 
 
We kijken terug op een gezellige en sportieve middag! 
De kinderen droegen een nieuw, sportshirt (gesponsord door de ouderraad), zodat de 
Toverberg goed zichtbaar was.  

 
 
 

Pasen (april 2022) 
 
De leerkrachten zijn de dag gestart door aandacht te schenken aan het Paasverhaal, in 
iedere klas aansluitend bij het niveau.  
Aan het einde van de ochtend waren er paasateliers. De kinderen hebben daarbij heerlijk 
geknutseld. 
De paaseitjes en de matzes vanuit de Ouderraad mochten hierbij uiteraard niet ontbreken! 

 
 

Koningsspelen (22 april) 
 
De kinderen hebben een gezellige dag beleefd, vol met spelletjes, een lekkere lunch die door 
de school verzorgd werd en sportieve activiteiten. De Oud-Hollandse spelen en het 
springkussen mochten hierbij niet ontbreken. 



 
 
 

Avond4Daagse (mei/juni 2022) 
 
Met een flink aantal deelnemers vanuit locatie Toverberg was ook dit jaar de Avond4Daagse 
een succes! Elke dag is er 5 km gelopen door de kinderen en hun ouders, samen met andere 
basisscholen. Het was erg gezellig met elkaar en iedereen hield het goed vol (zelfs met een 
klein blaartje hier en daar!). 
Elke avond stonden de leerkrachten en leden van de Ouderraad bij de start- en rustplek om 
drinken en wat lekkers uit te delen.  
Extra aandacht was er op de 2e avond, waarbij het Jeugdjournaal opnamen maakte. Het logo 
van onze school én enkele kinderen waren die avond zelfs te zien op tv! 
Op de laatste avond werden we binnengehaald met een drumband in het Stadshart, waarna 
de welverdiende medaille, een bloem en een snoepketting werden uitgereikt aan ieder kind. 
De Avond4daagse, een prestatie om trots op te zijn! 

 
 
 

Schoolreis (juni 2022) 
 
De groepen 1 en 2 hebben een gezellige dag gedag beleefd bij het indoor speelparadijs van 
FunZone in Zoetermeer. De kinderen hebben genoten van het uitje en de patat en het ijsje 
maakten het helemaal af. 
De groepen 3, 4 en 5 zijn met de bus naar Plaswijckpark gegaan, een mooi recreatiepark in 
Rotterdam.  
De groepen 6 en 7 hebben de dag doorgebracht in Duinrell. Ook dit was een succes. 
Het weer zat mee en de kinderen kwamen moe maar enthousiast terug van hun uitstapjes. 



 
 
 

Afscheid groep 8 (juli) 
 
Het einde van de basisschooltijd, daar mag even bij stilgestaan worden. 
Groep 8 heeft dit gevierd met een pizza-avond. Daarnaast stond de popcorn-machine klaar 
en hebben de leerlingen bloemen ontvangen. 
Een mooie afscheidsavond voor de groep 8-ers! 

 
 
 
 

De ouderraad bestond het afgelopen jaar o.a. uit:  
Marijke Bertels, Jorina Kant, Wendy Adriaansen, Michelle Zelders, Caroline van den Broek, 
Manon van Erp en Arun Pirthising.  
 
Speciale dank aan Jorina Kant voor haar inzet als penningmeester de afgelopen jaren! Zij 
heeft haar taken helaas neergelegd in augustus. Zij heeft al die jaren veel energie en tijd 
vrijwillig in de ouderraad gestoken. Inmiddels is de nieuwe penningmeester gevonden in de 
persoon van Marc van Buul. 
 
Er zijn helaas een aantal leden het afgelopen jaar gestopt met de ouderraad. We willen hun 
wel bedanken voor al hun inzet! De ouderraad bestaat op dit moment uit Arun Pirthising 
(voorzitter), Manon van Erp (Secretaris) en Jeanette van Rooyen. We zijn altijd op zoek naar 
nieuwe leden!  
 
Bedankt voor het nemen van de tijd om ons jaarverslag te lezen! 



Financieel jaarverslag periode 01-09-2021 tot en met 31-08-2022 

 
Onderstaand de financiële verantwoording voor het schooljaar 2021/2022. In het afgelopen 
jaar zijn er naast de uitgaven aan “reguliere” activiteiten ook een aantal grote investeringen 
gedaan. Dit betreft o.a. het vervangen van alle hesjes voor de kinderen met schoollogo. Alles 
bij elkaar heeft dit tot een negatief resultaat geleidt van EUR 8.218,95 wat is betaald uit de 
spaarrekening. Over het algemeen is het beeld dat we meer hebben uitgegeven dan we aan 
inkomsten hebben gegenereerd. 
 
Het negatieve resultaat is naast de uitgaven ook ontstaan door de beperkte inkomsten. De 
inkomsten van de ouderraad zijn voor het grootste gedeelte afhankelijk van de 
ouderbijdrage van de ouders/verzorgers. Deze ouderbijdrage wordt volledig ingezet om de 
kinderen een leuke tijd op school te geven en wat extra’s te kunnen doen bij de diverse 
onderwerpen. Zonder deze ouderbijdrage is het niet mogelijk om evenementen als 
Halloween en Sint te organiseren. Het afgelopen jaar heeft 50% van de ouders/verzorgers de 
vrijwillige ouderbijdrage voldaan.  
 

 
  



Begroting periode 01-09-2022 tot en met 31-08-2023 
 

Op basis van de resultaten van het afgelopen schooljaar heeft de ouderraad de begroting voor 
het komend schooljaar naar beneden bijgesteld. Wij hopen dat deze begroting kan worden 
verruimd op basis van de inkomsten van de ouderbijdrage voor dit jaar. Hoe meer 
ouders/verzorgers deze bijdrage betalen des te ruimer het budget is om activiteiten te 
organiseren.  

 
 
Ik hoop met deze toelichting een duidelijk beeld te hebben geschapen van de huidige positie 
van onze gezamenlijk ouderraad vereniging. Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik dat 
uiteraard graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marc van Buul 
(de nieuwe penningmeester vanaf 01-10-2022) 


