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ALGEMEEN JAAR- EN ACTIVITEITENVERSLAG OUDERRAAD 
R.K. BASISSCHOOL  “DE TOERMALIJN” SCHOOLJAAR 2018/2019 

 
De Ouderraad  is opgericht om het contact tussen ouders en school te verstevigen.  
Het schoolteam roept de hulp van de Ouderraad in voor de organisatie van en assistentie bij diverse 
activiteiten. Daar is ook vaak de hulp van ouders bij gewenst.  
De Ouderraad heeft wettelijk geen recht om invloed uit te oefenen op het beleid van school. De 
ouderraad vergadert ongeveer 4 keer per jaar.  
 
De leerkrachten en de Ouderraad stellen ieder schooljaar commissies samen voor de organisatie van 
de jaarlijks terugkerende activiteiten. 
Deze commissies organiseren: 

 

• Schoolontbijt 

• Sint Nicolaas 

• Kerst 

• Carnaval 

• Open Avond 

• Sportdag 

• Laatste Schoolweek  

• Schoolreisjes 

• Versieren van de school . 
 
De Ouderraad regelt voor elke groep een contactouder. Deze contactouder hoeft geen zitting te 
hebben in de Ouderraad. De contactouder ondersteunt de leerkracht bij het organiseren van 
ouderhulp bij klasse-activiteiten. Voor deze klasse-activiteiten wordt de hulp van vele ouders 
ingeroepen. 
 
De begroting en financieel jaarverslag,  gemaakt door penningmeester Jenneke Peters, zijn 
goedgekeurd en zijn via de penningmeester in te zien of op te vragen.  De kascontrole heeft 
plaatsgevonden door Maartje Dirkx en Marc van der Zanden. 
De volgende OR leden zijn aftredend en niet herkiesbaar: Aukje Hermans en Peet van Mol. Zij 
worden heel hartelijk bedankt voor hun inzet binnen de Ouderraad.  
 
In het schooljaar 2017/2018 is de vrijwillige ouderbijdrage verhoogd naar € 20,00 per kind voor de 
onderbouw (groep 1 t/m 4) en € 30,00 voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Dit blijft voorlopig gelijk. 
 
De Ouderraad was bij onderstaande activiteiten betrokken bij de organisatie. 
 

1. Schoolontbijt (8 november 2018) 
 

Het nationale schoolontbijt was op donderdag 8 november. Dit jaar werd het eten gebracht door de 
Aldi, die ook voor het brood zorgde. De ham en kaas werd ook dit jaar weer door fam. Meijer verzorgd. 
Alle 285 leerlingen hebben genoten van een gezond en gezellig ontbijt. 
 

2. Herfst- en Voorjaarswandeling. 
 
De organisatie van de wandelingen werden verzorgd door de Groengroep. De groengroep verzorgt 
twee keer per jaar deze wandelingen. Spelenderwijs laten ze de kinderen kennismaken met de 
natuur. De Ouderraad heeft voor een versnapering gezorgd. 
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3. Sinterklaas (5 december 2018) 

 
Op woensdag 5 december kwam Sinterklaas met zijn Pieten op bezoek bij alle kinderen op de 
Toermalijn. Onder politiebegeleiding werd de Sint gebracht. In alle klassen hadden de kinderen hun 
best gedaan om wat moois te laten zien. Sinterklaas werd verwent met mooie optredens. Hij had 
voor alle klassen een cadeau meegebracht en de kleuters kregen een doeboek van kikker. Bedankt 
Sint en Piet!  
 

4. Kerstviering (20 december 2018) 
 

De viering van kerst was dit jaar niet alleen op de donderdagavond, maar vooraf gaande aan de 
kerstviering zijn de kinderen al druk bezig geweest met een sponsoractie voor Blaal2BeatCancer. 
Vanaf maandag hebben alle groepen in de aula gefietst om geld op te halen voor het goede doel. 
Terwijl er kinderen aan het fietsen waren was de rest van de klas bezig met knutselen rondom het 
Thema “Wie mis jij”. 
De kerstviering begon in de klas met een diner waarvoor kinderen zelf een gerecht van thuis mee 
mochten nemen. 
Na het diner werd het eindbedrag van de sponsoractie bekend gemaakt. Er werd € 5832,47 
opgehaald voor Blaal2BeatCancer. 
 

5. Carnaval (1 maart 2019) 
 

Op vrijdag 1 maart 2019 was t zover en vierde we carnaval met de hele school. De kleuters begonnen 
met een optocht rond de school en werden door ouders/grootouders en de andere leerlingen 
toegejuicht. Daarna kon er binnen gehost worden en kon iedereen in de klassen verschillende  
spelletjes doen. De ouderraad heeft voor iedereen een zakje chips en de nodige liters ranja gezorgd. 
Om 13:15 kwam de prins met zijn gevolg en om 14 uur was het feest ten einde.  De ouderraad had er 
voor gezorgd dat de school omgetoverd werd tot een ware feesttempel, de kinderen van groep 8 
hebben meegeholpen om alles weer op te ruimen. 
Tot volgend jaar. Alaaaf. 
 

6. Open Avond (22 maart 2019) 
 

Vrijdag 22 maart was de jaarlijkse openavond. Het was weer gezellig druk in de school, vooral de 
bovenverdieping werd dit jaar erg druk bezocht! 
In elke klas was van alles te zien en te doen, de kinderen lieten ook zien wat ze gedaan hadden 
rondom het IPC thema. 
De groengroep was weer aanwezig en de kinderen konden zich laten schminken. 
Ook een hapje en een drankje was weer aanwezig. Veel kinderen (en moeders) hadden hun 
bakkunsten weer laten zien, er waren heerlijke cupcakes voor bij de koffie/ thee. Ook waren er ijsjes 
en konden de kinderen een lekkere chipsketting maken. 
Het was een gezellige avond! 
 

7. Sportdag (7  juni 2019) 
Dit jaar was er een nieuwe opzet van de sportdag en deze is door iedereen positief beleefd. Op het 
sportpark werden door sportclubs workshops gegeven. De kinderen gingen in groepjes rond en 
waren zeer enthousiast en deden goed mee.  
Volgend schooljaar wordt gekeken of dezelfde opzet aangehouden kan worden. 
Ook de deelnemende verenigingen waren ook zeer enthousiast. Zij worden in januari weer benaderd. 
Er wordt gekeken of deze sportdag jaarlijks begin juni plaats kan vinden en deze verdwijnt dan ook 
uit de laatste schoolweek. 
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Dit jaar was er geen kraampje met fruit en chips maar zijn er gevulde tasjes aan de begeleiders 
meegegeven.  
 

8. Laatste Schoolweek (1 tot en met 5 juli 2019) 
 

Op maandag zijn alle kinderen gaan sporten in de sporthalen. 
Groep 1 t/m 4 in de ochtend en groep 5 t/m 8 in de middag. Er waren verschillende sport en spel 
activiteiten klaargezet.  
 
Woensdag was er voor de kinderen van groep 1t/m 4 een spelenkermis. Op en rondom het 
schoolplein waren diverse spelletjes klaargezet. Onder andere zaklopen, ezeltje prik, steprace, 
behendigheidsspel en een groot ganzenbord. Alle spelnummers hingen aan een waslijn en de 
groepjes konden daar zelf hun spel gaan kiezen. Het was een erg gezellige ochtend. De OR heeft deze 
ochtend alle kinderen getrakteerd op ranja en een zakje chips. 
 
Donderdag hadden we voor de groepen 5 t/m 8 een zeskamp georganiseerd. De 16 teams hadden 
telkens een speelronde van 7 minuten per spel. In deze tijd moesten ze zoveel mogelijk punten 
scoren. De lekkende emmer estafette, sponzen vangen, bamboetoren bouwen, rietjesrace, 
knijpstokkenwatertransport en de lettermemory waren enkele spelen die ze moesten doen. Het was 
gelukkig lekker weer, want de meeste kinderen bleven deze ochtend niet droog.  
Donderdagmiddag was het afscheid van groep 2 en de OR heeft getrakteerd op een ijsje. 
 
Vrijdag was het uitzwaaien van groep 8 en de rest van de kinderen had afscheid in de klas.  
Deze laatste schooldag was het continurooster, de OR heeft tijdens de lunch gezorgd voor ranja voor 
alle kinderen.  
 
Verder werd de Ouderraad betrokken bij het tot stand brengen van: 

• jaarinfoblad 

• maandkalender 

• schoolreisjes alle groepen  

• kamp groep 8  
 
Dit verslag geeft u een indruk van de activiteiten waar de Ouderraad zich voor inzet.   
 
In een schooljaar brengen heel veel ouders en opa’s en oma’s vrijwillig heel veel uurtjes door voor 
school en de kinderen. Dit gebeurt in een gemoedelijke en gezellige sfeer tussen team, ouderraad en 
ouders. Wij zijn iedereen daar heel erg dankbaar voor. Want zonder deze hulp lukt het niet om de 
activiteiten te laten plaatsvinden. We hopen deze samenwerking nog lang zo voort te zetten. 
 
Ouderraad R.K. Basisschool de Toermalijn. 
 
Bladel, oktober 2019 


