
 

1 
 

 

Jaarverslag 1 januari 2020 t/m 31 december 2020 Ouderraad    

    01-05-2021 

Een overzicht van de activiteiten van 2020 

 

Vrijdag 24 januari begonnen we het jaar goed met een feest. Juf Janneke zat 40 jaar 

in het onderwijs en was ook al 40 jaar werkzaam op de Fontein! Als ouderraad 

hebben we overdag geholpen met de spelletjes en het verzorgen van het eten voor 

de kinderen. Brood met knakworst.  

Zondag 8 maart was er een kerkschooldienst. De ouderraad heeft de werkjes die de 

kinderen gemaakt hebben, weer opgehangen in de kerk.  

Op donderdag 8 april stond de Paaslunch gepland. Alles was hiervoor geregeld, 

helaas ging door Corona alles niet door. 15 maart gingen de scholen dicht en kregen 

de leerlingen thuisonderwijs. De chocolade eieren waren al gekocht en alle leerlingen 

kregen deze bij het thuiswerkpakketje. De andere boodschappen konden gelukkig 

geannuleerd worden.  

 

Ook gingen de Koningsspelen van vrijdag 17 april vanwege de Lock down niet door.  

 

Vanaf 11 mei gingen de kinderen met halve klassen weer naar school. En vanaf 1 

juni weer volledig. Helaas gingen de schoolreisjes waarbij de ouderraad altijd mee 

mag niet door. Ook de musical en het kamp van groep 8 werden in een ander jasje 

gegoten. Het kamp kon gelukkig doorgang vinden in de school met aansluitend het 

bruiloftsfeest van juf Karin. De OR moeder van groep 8 heeft hier de catering 

geregeld en ook de bijbehorende cadeaus voor het bruidspaar. Ook heeft de OR 

afscheidscadeaus geregeld van groep 8 voor de school en de juffen.  

De activiteit die normaal gesproken op de laatste avond plaatsvindt voor de vakantie, 

kon ook vanwege de huidige maatregelen geen doorgang vinden.  

 

Aan het einde van het schooljaar namen we als ouderraad afscheid van Annet 

Potgieter en Mariska Smit. Gelukkig kunnen we na de zomervakantie ook weer 

nieuwe leden welkom heten.  

 

Na de zomervakantie konden de kinderen gelukkig weer naar school. Als ouderraad 

zijn we gestart met online vergaderingen.  

 

De financiële bijdrage werd in november geïnd.  

 

Op 4 december werd het Sinterklaasfeest gelukkig wel gevierd. Niet met een grote 

aankomst van de Sint en zijn pieten, maar zoveel mogelijk Coronaproof. De kinderen 

van groep 1 t/m 4 zaten allemaal in de gymzaal en Sinterklaas kwam via de 

buitendeur het gymlokaal in. Alle groepen hadden een optreden voor de Sint.  
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De ouderraad heeft de schoencadeautjes en de cadeautjes voor tijdens het Sintfeest 

weer uitgezocht en ingepakt. Dit jaar is er een nieuw baardstel aangeschaft, zodat 

Sint er weer goed bij loopt.  

 

Het kerstfeest zou dit jaar op donderdag 17 december gevierd worden, maar door de 

2e Lock down is dit vervroegd. De ouderraad heeft hiervoor een klein cadeautje 

verzorgd.  

 

 

De ouderraad bestaat vanaf schooljaar 2020/2021 uit de volgende personen. 

Groep 1:  Maraika Bulstra 

Groep 2:   Alienke Hofsink tevens voorzitster 

Groep 3:   Nienke van der Merwe 

Groep 4:   Marije Rolleman 

Groep 5:   Monique Sieljes 

Groep 6:   Linda Schutte tevens secretaris 

Groep 7a en 7b:  Angelique Niezink en Agnetha Hudepohl 

Groep 8:  Mariska Tromp 

Vanuit school: Juf Anneke Boertjes 

Penningmeester: Roelie Altena. 
 

De ouderraad vergadert ongeveer 5 keer per jaar.  Vanwege Corona hebben de 
meeste vergaderingen online plaatsgevonden. Tussendoor houden we contact met 
elkaar via de mail en de app.  
 
 
Met vriendelijke groet, namens de OR, Linda Schutte 


