
Jaarverslag schooljaar 2018-2019 van de Ouderraad  

van CBS De Bron te Numansdorp 

 

 

Zittende leden: 

Lydia Drost, Penningmeester 

Marilene Luijendijk 

Laura v.d. Vinden, secretaresse 

Lisette Leusink 

Sandra Ritmeester 

Sabrina Vos 

Esther Schiebergen, voorzitter 

Christel van der Velden 

 

Uittredende leden: 

Jolijn Vos 

Talitha Visser 

Sonja v.d Graaf 

 

Nieuwe Leden: 

Marloes Jonas 

Sabine Feelders 

Sandra Notenboom-Bliek 

Erika v Kralingen 

 

In de OR streven we naar een bezetting van 12 leden.  

Voor Jolijn Vos, Talitha Visser en Sonja v.d Graaf was het het laatste schooljaar in de 

OR. Dames bedankt voor jullie enthousiaste inzet! Eveline Baris had eerder dit jaar al 

afscheid genomen i.v.m. privé redenen. 

Marloes, Sabine, Sandra en Erika zullen met ingang van dit nieuwe schooljaar ons komen 

versterken in de OR. We zijn heel blij met hun nieuwe frisse enthousiasme. 

 

De OR heeft het afgelopen schooljaar 4 keer vergaderd.  Namens het onderwijsteam 

waren hierbij aanwezig Juf Thea IJdo en Juf Nel Naaktgeboren, vanwege ziekte van juf 

Nel heeft juf Petra vd Graaf haar vervangen. Binnen de OR worden werkgroepen 

samengesteld aan het begin van het schooljaar voor o.a. Sinterklaas, Kerst, Pasen. Deze 

werkgroepen hebben ook een aantal keer apart vergaderd.  
 

 

 
 
 
 
 
 



Boekenbeurs, 10 oktober 2018 
 
De boekenbeurs is gehouden op woensdag 10 oktober en is verzorgd door de Egbert van 

Veldboeket Lektuur uit Numansdorp. Het was wederom een zeer geslaagd evenement 

met een mooi totale opbrengst van € 2848.00  De school heeft voor € 427.00 boeken 

ingekocht bij Veldboeket Lektuur. Deze boeken staan inmiddels in de bibliotheek van 

school. 

 
Sinterklaasfeest, 5 december 2018 
 
Het Sinterklaasfeest werd gevierd op woensdag 5 december. De werkgroep binnen de 

OR is in september al begonnen met de voorbereidingen, zoals het uitzoeken van de 

cadeaus in overleg met het team van de school, het samenstellen van het sint- en 

pietenteam en het organiseren van het feest. De Sint en zijn pieten kwamen aan in de 

politie busje, met zwaailamp en geluid kwam hij voorgereden bij school. In de onderbouw 

bezocht Sint met een paar pieten de kinderen in de klas. De kinderen hebben dan het 

een en ander ingestudeerd om aan de Sint te laten zien. De andere pieten gingen naar de 

bovenbouw waar weer een leuke activiteit was georganiseerd. Dit jaar was er het Super 

Sint Surprise Spel in het speellokaal. Met aan het eind van de ochtend de prijsuitreiking 

op het plein. Dit jaar ging groep 5 er met de wisselbokaal vandoor. De OR en school 

hebben veel positieve reacties ontvangen over zowel de viering als de cadeaus.  

 

Direct na vertrek van de Sint kwamen de kerstdagen al in zicht en werd de school de 

week daarna op  7 december door de OR en vrijwillige ouders omgetoverd in kerstsfeer.  

 

Kerstfeest, 2018 
 
Op woensdag 19 december en donderdag 20 december hebben de onder en bovenbouw 

de kerstviering gehouden in de Kerk. Voor de onderbouw was er een kerstspel en de 

bovenbouw een Kerstmusical. Na afloop werd er koffie, thee en limonade verzorgd door 

de OR en hebben de kinderen namens de OR een passende attentie mee naar huis 

gekregen. 

Naast de kerstviering hebben de kinderen ook nog een mooi knutsel gemaakt van  

strijkkralen t.b.v. zieke kinderen in het Sophia Kinderziekenhuis. Deze zijn door twee 

leerlingen aldaar overhandigd in een live uitzending van Sophia-tv. 

 
Nieuwjaarsreceptie, 7 januari 2019 
 
De nieuwjaarsreceptie werd gehouden op maandag 7 januari . De groepen hebben het 

nieuwjaarsfeest in hun eigen groep gevierd. De OR heeft iedereen voorzien van gezonde 

hapjes en drankjes. Het was erg gezellig. 

 

 
 
 



Paasfeest, 18 april 2019 
 
Op donderdag 18 april 2019 was de jaarlijkse paaslunch op school.  De kinderen namen 

zelf hun bord, beker en bestek mee naar school en de OR zorgde voor de rest. 

Iedere klas werd voorzien van broodjes, beleg, drinken enz. en het was een gezellige 

paaslunch. 

 

 
 
 
Slotweek 
 
In de slotweek heeft de OR voor ijsjes gezorgd voor alle leerlingen. De IJsmo stond dit 

jaar met de ijskar op het plein. 

 

De groepen 1 en 2 hebben tijdens de slotweek kettingen geregen van dropveters en 

nibbitringen.  

 

De OR heeft dit jaar ook de boeken “Mijn schooltijd” voor groep 8 verzorgd. Tijdens de 

musical heeft groep 8 een tasje met lekkers gekregen. 

Dit jaar heeft school i.s.m een aantal ouders een feest voor groep 8 georganiseerd, alle 

kinderen hebben genoten van dit zeer geslaagd feest. 

 

Overige activiteiten OR 
 
Naast de reeds genoemde activiteiten heeft de OR zich ingezet bij; 

 

 Verzorgen van betalingen van de ouderbijdrage 

 Verzorgen van betalingen van schoolreis en schoolkamp 

 Verwelkomen van nieuwe leerlingen en ouders op de open dag en het verzorgen 

van koffie/thee/limonade. 

 Verzorgen van de betaling van de versnapering bij het schoolvoetbal toernooi 

 Assistentie verlenen bij de schoolfotograaf  

 Assistentie op/voor school waar nodig 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 
 

De vrijwillige ouderbijdrage per kind op school zal voor dit nieuwe schooljaar  € 23,- 

bedragen. 

 
 
 


