
Jaarverslag Ouderraad – schooljaar 2020-2021 

 

Resultaten 

 Begroting  Gerealiseerd 
Inkomsten € 7377,50 € 4897,00 

Uitgaven € 7122,50 € 4970,75 
Resultaat € 255 €  -73,75 

 

 
De activiteiten 

We zijn alweer aan het eind gekomen van opnieuw een bijzonder schooljaar. Daar waar we hoopten 
dat schooljaar 2020/2021 met minder corona maatregelen zou zijn, is het toch ook weer een jaar 
geweest met een onvermijdbare lange schoolsluiting. Echter is het allemaal niet voor niets geweest. 
Gelukkig is de school weer volop open en mogen zelfs de groepen in de pauzes weer met elkaar spelen. 

Terugblikkend op het afgelopen OR-jaar kunnen we zeggen dat we Microsoft Teams goed zijn werk 
hebben laten doen, we hebben volop digitaal vergaderd en dat ging prima. Al hopen we dat we vanaf 
het nieuwe OR-jaar weer live kunnen vergaderen op school. 

Wat betreft de verschillende activiteiten is Sinterklaas gelukkig net op het nippertje doorgegaan. 
Helaas moest het kerstdiner en de optredens van de klassen op het laatste moment geannuleerd 
worden, ‘dankzij’ de persconferentie van maandag 14 december waarin werd aangekondigd dat 
Nederland per 15 december in een intelligente lockdown ging. Maar ook bij zulk slecht nieuws 
verzinnen de leerkrachten toch iets leuks, namelijk het optreden filmen en naar de ouders toesturen. 
Zo wordt er altijd door de leerkrachten toch nog iets leuks van gemaakt, onze complimenten hiervoor. 
De activiteiten voor Pasen ging voor de kleuterklassen door, heerlijk paaseieren zoeken in het park. 
Ook de overige klassen hebben heerlijk van paaseitjes en een drankje kunnen genieten. Het 
Suikerfeest, de Avondvierdaagse en het schoolreisje konden vanwege de coronamaatregelen helaas 
niet doorgaan. Er wordt nu naar de mogelijkheden gekeken om het schoolreisje in september te 
organiseren. Zo hoeven de kinderen minder lang te wachten voordat ze op schoolreis kunnen.  

Op dinsdag 6 juli hebben de kinderen heerlijk kunnen genieten van het springkussenfeest, het was 
weer een zeer geslaagde dag! Heerlijk om te zien dat de kinderen zo aan het einde van het schooljaar 
toch nog met elkaar kunnen genieten. 

De maatschappij gaat steeds verder open en de corona maatregelen worden steeds meer losgelaten, 
dankzij de toenemende vaccinatiegraad. Voor het komend schooljaar is er meer hoop op een normaal 
schooljaar. De kinderen in de klas brengen, een praatje met de leerkracht maken en de werkjes 
bekijken van uw kind. Laten we met z’n allen ons houden aan de actuele maatregelen zodat de kans 
hierop steeds groter wordt. Wij willen jullie allemaal alvast een fijne vakantie wensen en tot in het 
nieuwe schooljaar, hopelijk zijn we dan ook minimaal één OR-lid rijker! 


