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Het schooljaar zit er al weer bijna op en als Ouderraad kijken we terug op een bijzonder maar toch 
ook mooi jaar. Ondanks alle beperkingen hebben we, met diverse aanpassingen, toch leuke 
activiteiten weten te organiseren voor de leerlingen.  
 
Sinterklaas  
We startten met een gezellig bezoek van Sinterklaas. Op gepaste afstand bezocht Sint met zijn Pieten 
de enthousiaste kinderen in de lagere klassen. Ook de kinderen in de oudere klassen werden 
verwend met leuke klassenkado's. 
 
Kerstmis 
In verband met de corona-maatregelen werd geen kerstdiner maar een kerstlunch georganiseerd. In 
plaats van de traditionele gerechten bereid door ouders zouden een aantal lokale horeca-
ondernemers ons een handje helpen. Door de zeer plotselinge lockdown in december moest deze 
helaas op het laatste moment worden geannuleerd. Maar dit werd meer dan goed gemaakt tijdens 
de terugkeer op school na de lockdown.  
 
Carnaval 
Ook carnaval was anders dit jaar en vond vrijwel geheel digitaal plaats. Van het uitroepen van de 
raad met prins en prinses tot een heuse digitale optocht! Fantastisch georganiseerd door Cor en Pim. 
 
Koningsspelen 
De Koningsspelen werden in de eigen bubbels op en door school georganiseerd. We zagen prachtig 
versierde fietsen en lekkere cupcakes voorbij komen. Ook werd volop gedanst en konden de 
kinderen zich uitleven op een heuse stormbaan.  
 
Goede-Doelen-actie  
We moesten iets anders bedenken, want een markt was niet mogelijk met de huidige maatregelen. 
De Sponsorloop was een groot succes waarbij een mooi bedrag is opgehaald voor beide goede 
doelen. Diverse ouders kwamen de kinderen, onder het genot van een kop koffie en verse wafel, 
aanmoedigen. Erg leuk en wie weet voor herhaling vatbaar! 
 
Ondersteuning schoolfotograaf 
Jaarlijks worden school- en klassenfoto’s gemaakt, wat dit jaar gelukkig weer doorgang kon vinden. 
Vanuit de OR ondersteunden we bij het coördineren van de klassen zodat iedereen op tijd aanwezig 
was. 
 
Schoolverlatersfeest groep 8 
Voor de schoolverlaters organiseerden we een leuk afscheidsfeest in Mexicaanse stijl. Na een korte 
toer op een heuse bus werden ze ontvangen op school voor een spetterende feestavond. 
 
Terugblik 
Al met al kijken we als Ouderraad terug op een geslaagd jaar. Maar we hopen met zijn allen komend 
jaar ook jullie als ouders weer meer bij de activiteiten te kunnen betrekken en te ontmoeten op 
school. Zodra er meer bekend is en wij hulp nodig hebben zullen wij jullie hierover informeren.  
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