
Jaarverslag ouderraad schooljaar 2019-2020 

Samenstelling ouderraad 

• Arnoud de Beer (voorzitter)

• Peter-Paul Verkoeijen (penningmeester)

• Lieneke Schellekens 

• Astrid Hesselmans

• Joyce van Ewijk

• Sabine van de Veerdonk 

• Marielle Worm

• Elsbeth Fillet

• Angela Kusters (namens het team)


Astrid Hesselmans heeft aan het eind van het schooljaar afscheid genomen van de ouderraad. De 
ouderraad bedankt haar voor haar inzet en de fijne samenwerking. 


Activiteiten 
Met behulp van de teamleden en hulpouders zijn er het afgelopen schooljaar leuke activiteiten 
georganiseerd. Helaas hebben niet alle activiteiten doorgang kunnen vinden door de komst van 
Covid-19. De ouderraad bedankt desondanks de ouders en het team voor de prettige 
samenwerking. 


1. Boekenweek

De boekenweek stond in het thema van “Reis je mee?”. Stagiaires hebben dit thema uitgewerkt, 
waarbij de OR een aantal mooie boeken heeft gefinancierd en aangeboden die binnen dit thema 
gebruikt werden.


2. Dag van de leraar

Op 5 oktober 2019 was het weer de dag van de leraar. Dit jaar viel 5 oktober op zaterdag, dus 
hebben er voor gekozen om op vrijdag 4 oktober alle leerkrachten in het zonnetje te zetten. Wij 
hebben de leraren tijdens hun middagpauze een home-made high tea en een bloemetje 
aangeboden om onze dankbaarheid namens alle ouders te tonen voor hun inzet. Dit werd erg 
gewaardeerd door alle docenten. 


3. Sinterklaas

Dit jaar hebben we ook weer samen met een aantal leden van het team van de Driehoek 
meegeholpen om het Sinterklaasfeest te organiseren. Voorafgaand aan het feest hebben we de 
school versierd. We hebben ook weer een verhaallijn bedacht om het Sinterklaasfeest heen. Dit 
jaar had Piet de boot naar Spanje gemist en ging hij op zijn fiets naar Nederland, met de 
cadeautjes voor de kinderen van de Driehoek. Onderweg kwam hij langs verschillende bekende 
plekken, zoals Parijs en Brussel. Vanuit daar stuurde hij dan een brief met een pakketje voor de 
kinderen van de Driehoek. Steeds een verschillende klas kreeg dit pakketje om open te maken en 
vervolgens werd dit bij het podium gezet en kon je volgen op een kaart waar Piet nu was. Het 
verhaal leefde erg bij de kinderen omdat ze er actief bij betrokken werden. 

Op 28 november kwamen er nog twee Pieten naar onze school die we hebben begeleid en 
hebben bij elke klas een bezoekje gebracht. Verschillende klassen hebben een leuk liedje of 
dansje gedaan voor de Pieten.  

Op 5 december hebben we ook de Sint en zijn Pieten verwelkomd en begeleid op de Driehoek. 
Onze Piet die de boot had gemist kwam net op tijd aan op zijn fiets bij de Driehoek toen Sint al 
was gearriveerd. Hierna gingen de kinderen per klas op bezoek bij de Sint en Pieten in de gymzaal 
en zij kregen ieder nog een mooi klassencadeau.   


4. Kerstviering

Kerst 2019 bestond wederom uit een avondactiviteit waarbij ouders uitgenodigd werden en een 
ochtendactiviteit op de laatste schooldag van het jaar.


Woensdagavond werd er met alle kinderen in de klassen een sfeervol kerstdiner gehouden met 
gerechten die kinderen zelf meebrachten. Na dit diner gingen alle kinderen met zelfgemaakte 
lampionnen naar buiten in een grote kring om alle ouders op het schoolplein staan en zongen ze 



gezamenlijk een kerstlied van “kinderen voor kinderen”. Het was een gezellige en sfeervolle 
avond.


Tijdens het kerstdiner hebben hulpouders geholpen om alles soepel te laten verlopen en ook om 
alles weer netjes achter te laten.


We hebben feedback ontvangen betreft de aanmeldingen voor hulpouders. Er waren voor de 
woensdagavond namelijk erg veel aanmeldingen vanuit alle ouders om te helpen tijdens het 
kerstdiner, waarmee we als OR dan ook erg blij waren. Echter, vanwege het hoge animo hebben 
we ook enkele ouders teleur moeten stellen. We hebben geprobeerd de ouders die als eerste 
aangemeld hadden, in te delen. Echter inschrijving verliep via twee kanalen, zowel via e-mail als 
een inschrijflijst. Daarom was het soms moeilijk te bepalen welke ouders eerder opgegeven 
hadden. We nemen dit als leerpunt mee voor een volgende keer.


Op vrijdagochtend mochten kinderen in duo’ s met een “activiteiten knipkaart” zelf bepalen wat ze 
wilden doen. Dit varieerde van verhalen luisteren, glittertattoos laten zetten, blokken bouwen, tot 
kerstkransjes happen. Alle kinderen konden met hun knipkaart ook een beker ranja halen en een 
fruitspies. De ochtend was heel goed verlopen met wederom veel hulp van ouders. Nadat het 
ochtendprogramma afgerond was hebben de aanwezige ouders geholpen met het opruimen van 
de kerstversiering.


Enkele activiteiten waren drukker bezocht dan andere. Voor een volgende keer zullen we de 
rustige activiteiten in één lokaal bundelen zodat het leuk blijft om deze activiteit te begeleiden.


5. Thema-avond

Dit jaar is er voor de tweede keer een thema-avond georganiseerd in samenwerking met de MR, 
de Oudercommissie Samenwijs en de OR. Een avond voor ouders georganiseerd door ouders. 
Naast een informatief deel waarin de school informatie relevant voor ouders kon delen, waren er 
weer workshops en een afsluitende borrel. De avond was dit jaar helaas een stuk minder goed 
bezocht dan vorig jaar en daardoor een behoorlijke tegenvaller gezien de energie die erin wordt 
gestopt. Er heeft dit jaar na afloop geen evaluatie plaats gevonden.


6. Carnaval

Het is een gezellige carnavalsviering geweest met veel blije kindergezichtjes. De school stond er 
ook mooi bij, helemaal versierd in de traditionele carnavalskleuren. De kinderen startten de dag 
met een optocht door het dorp. Na de optocht kwamen de kinderen terug op school en kregen ze 
een lunch van de ouderraad aangeboden. Daarna kwam er hoog bezoek van de Pezeriken en ten 
slotte konden de kinderen en ook de ouders genieten van een viering in de aula, onder het genot 
van een drankje.


7. Koningsspelen

De Koningsspelen hebben door Covid-19 geen doorgang kunnen vinden. 


8. Wandelvierdaagse

Wegens succes van vorig jaar zou er dit jaar weer gebruik gemaakt worden van een website 
waarop de inschrijving en betaling geregeld wordt. Helaas kon de wandelvierdaagse wegens het 
Corona virus dit jaar niet doorgaan. Teleurstellend, maar de enige juiste keuze uiteraard.


9. Luizencontrole (elke eerste woensdag na een vakantie)

Er waren afgelopen schooljaar maar een paar pluismomenten, aangezien er geen ouders in de 
school mochten vanwege Covid-19. In het Driehoeksnieuws is gevraagd om uw kind zelf thuis 
goed te controleren en indien u hoofdluis aantreft, de leerkracht te verwittigen. Hopelijk mag er 
snel weer gepluisd worden! 


10. Eindfeest

Omdat het eindfeest helaas niet door kon gaan en we toch graag iets wilden doen om dit bizarre 
schooljaar op een gezellige manier af te sluiten, is er besloten om alle ouders in het zonnetje te 
zetten. De kinderen zijn aan de slag gegaan en hebben iets moois gemaakt om hun ouders te 
bedanken voor hun hulp tijdens het thuiswerken.




Financieel 
De ouderraad organiseert alle activiteiten van de ouderbijdrage. Afgelopen jaar was het budget 
ruim voldoende. Mede door Covid-19 zijn meerdere activiteiten afgelast en/of op een andere 
manier ingevuld. In schooljaar ’20-’21 worden indien noodzakelijk alternatieve invullingen vanuit 
de OR geïnitieerd.

Stichting Vrienden van de Driehoek is einde schooljaar ’19-’20 opgeheven en de taken zijn 
overgenomen door Kindcentrum de Driehoek.



