
September 2020 

Beste ouders en/of verzorgers,   

Voor u ligt het jaarverslag van de ouderraad. Het jaarverslag en de financiële 

verantwoording worden besproken tijdens de open OR-vergadering op 21 oktober 2020. 

Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, bent u van harte welkom. Wilt u zich wel aanmelden, 

i.v.m. de geldende richtlijnen vanuit het RIVM.  

Het schooljaar 2019/2020 is voor de ouderraad bijzonder verlopen. De ouderraad bestaat 

uit een groep betrokken ouders met daarbij ondersteuning van twee leerkrachten uit het 

team. Door het enthousiasme van betrokken ouders hebben wij afgelopen schooljaar weer 

activiteiten georganiseerd. Voor het organiseren van activiteiten zijn wij afhankelijk van de 

opbrengst van de ouderbijdrage. In schooljaar 2019-2020 heeft maar 64% van de ouders/ 

verzorgers dit betaald. Wanneer u gebruikt maakt van de AlkmaarPas, kunt u de 

ouderbijdrage daarmee kunt betalen.  

Helaas zijn er een aantal activiteiten niet doorgegaan door het Corona-virus.  

Groep 8 heeft de school goed verlaten, de musical is doorgegaan. Dit was goed geregeld 

vanuit het team. Met een drankje en een hapje, op gepaste afstand, hebben zij hun 

basisschoolperiode mooi afgesloten. 

Tot ons grote spijt is het zomerfeest niet doorgegaan. Dit was erg jammer.  

Op 19 juni zijn er groepsfoto’s gemaakt van alle klassen. Alleen van groep 8 zijn portretfoto’s 

gemaakt. Dit om toch een mooie herinnering over te houden aan een toch al raar jaar. Wij 

willen de ouders bedanken voor de snelle reacties en de vlotte betalingen.  

In april hebben de leerlingen van alle klassen een tasje gekregen om te versieren voor het 

ontbijt op school. Helaas is dat ook niet doorgegaan, maar misschien u thuis een mooi 

ontbijt gemaakt voor in het tasje. De tasjes zijn aangeschaft door de OR.  

Op 13 maart stond alles klaar voor een fantastisch disco! Maar jammer genoeg werden er 

de dag ervoor strenge maatregelen afgekondigd waardoor het niet door kon gaan.  

Op 17 januari was het tijd voor de film. De school werd omgetoverd tot een ware bioscoop 

en de films vielen goed in de smaak! Kortom, een groot succes en voor herhaling vatbaar. 

De ouderraad heeft gezorgd voor de films, de popcorn en het drinken. 

Wat zag iedereen er mooi uit op het kerstdiner op 19 december! De lijsten naast de deur 

waren goedgevuld en er is lekker gegeten. De ouderraad heeft gezorgd voor de versiering 

van de gangen, de aankleding van de tafels in de lokalen en de kerstbomen in de klas.  

Op 4 december hebben we bezoek gekregen van Sinterklaas en zijn pieten. Het is gelukkig 

goed gekomen, want de kinderen hebben de pieten goed de weggewezen. Er heeft zelfs een 

piet op het dak van de schuur geslapen!  De ouderraad heeft gezorgd voor de Sint en zijn 

pieten, de schoencadeaus en het cadeau in de klas.  De pieten strooiden royaal met het 

snoepgoed en hopelijk spelen de kinderen nog steeds met hun cadeautjes! 



 

Vanuit de ouderraad zijn we altijd op zoek naar ouders die ons willen ondersteunen bij de te 

organiseren activiteiten. Dit kan het versieren van de school zijn of hulp bij de winterbios, 

sinterklaasfeest of zomerfeest. Vind je het leuk om een keer een vergadering bij te wonen, 

stuur dan gerust een mail naar: ouderraadjulesverne@hotmail.com .  

Wilt u vóór 19 oktober laten weten of u aanwezig wilt zijn bij open vergadering (21 oktober), 

dan kan dat ook via dit e-mailadres.  

Namens de Ouderraad,  

Cindy Koet – Vermaat, voorzitter OR 

Ciska van Wichen – Kieft, penningmeester OR 

Kathy de Groot, secretaris OR        
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