
Jaarverslag 2019-2020

Bedankt voor het betalen van de ouderbijdrage!
Ook dit schooljaar zijn er dankzij de ouderbijdrage en de inzet van de OR-leden leuke en leerzame 
activiteiten georganiseerd voor uw kind(eren). Ook zijn er diverse nieuwe materialen aangeschaft. 
In dit jaarverslag geven we een overzicht van het afgelopen jaar, het schooljaar 2019-2020. Dankzij 
de ouderbijdrage is dit alles mogelijk geweest. Deze activiteiten worden namelijk niet door de 
school bekostigd.

Afgelopen jaar zijn er 
diverse nieuwe spellen en 
materialen gekocht: onder 
meer 10 smartgames 
en wisbordjes, inclusief 
toebehoren. De leerlingen 
zijn erg enthousiast over 
de nieuwe spellen!

Groep 7 en 8 gingen 
aan het begin van dit 
schooljaar op kamp naar 
SummerCamp Heino. 
Het waren drie geweldige 
dagen met elkaar. De 
kinderen vermaakten 
zich met voetballen, 
zwemmen, een spannende 
dropping (5 km lopen 
naar het kamp via GPS) 
en een challenge run met 
activiteiten, bestaande uit 
o.a. touwbanenparcours, 
boogschieten en kanoën). 
Als klap op de vuurpijl 
zijn ze naar attractiepark 
Slagharen geweest.

Eindelijk was het zover: Sint 
en zijn Pieten kwamen weer 
bij de Weerklank op bezoek.
Ze kwamen dit jaar aan via het 
gebouw van de kinderopvang. 
Eerder die week hadden de 
kinderen al wat lekkers in hun 
schoen gekregen. Tijdens 
het bezoek bleek er een 
schatkamer vol cadeau’s te 
zijn!

Door Corona was het afscheid 
van groep 8 dit jaar anders, 
maar niet minder leuk. 
Ze hebben een echte film 
gemaakt en een gezellige 
afscheidsmiddag gehad. Wij 
wensen ze allemaal veel succes 
op het voorgezet onderwijs!

Kerst werd gevierd met een 
traditionele kerstviering. 
Dit jaar in de sfeervol 
versierde gymzaal op 
school. Voorafgaand aan 
de kerstviering hebben de 
kinderen gegeten in hun 
eigen lokaal, ouders waren 
voor de samenzang in de 
hal van de school welkom 
voor een kerstborrel.

Groep 1 en 2 zijn op schoolreis geweest naar 
Plaswijckpark in Rotterdam. De busreis er naar toe 
was al een feestje op zich. Het was een gezellige 
dag vol speelplezier, zowel binnen als buiten. De 
kinderen hebben genoten van patatjes en een 
theatervoorstelling. 

Groep 3, 4, 5 en 6 zijn naar Ouwehands Dierenpark 
in Rhenen geweest. Een mooi park waar de kinderen 
de hele dag genoten hebben van alle dieren.

Nieuwe spellen en materialen Kamp groep 7 & 8

Schoolreizen

Afscheid groep 8

Kerstfeest

Sinterklaasfeest
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Het was een bijzonder, spannend en intensief jaar voor ons allen. Wij bedanken 
ouders en leerkrachten voor hun bijzondere inzet! Ondanks Corona blijven we 
positief en optimistisch. Wij kijken uit naar volgend schooljaar!

Het is ontzettend leuk om in de OR te zitten. Je bent niet alleen actief betrokken bij school, maar het is ook 
een erg gezellige groep. De ouderraad organiseert i.s.m. de activiteitencommissie diverse activiteiten voor de 
leerlingen van onze school. Om dit te realiseren vergaderen we een aantal keer per jaar. Het kost niet veel tijd 
en vele handen maken licht werk! Lijkt het je leuk om hier een bijdrage aan te leveren? Stuur dan een e-mail 
naar: ouderraad.deweerklank@csgdewaard.nl

Leden ouderraad:
Personeels-geleding: Agnes van Vliet / Mariëlle 
Reedijk / Heleen Biesheuvel
Ouder-geleding: Taroeska Vos (voorzitter)/
Maria Roos (secretariaat) / Joanneke Verhorst 
(penningmeester, niet op foto) Miranda Boer / 
Willeke van Buren / Daniëlle Kooy / Maaike Kuipers/ 
Roos Piek / Tessa Schilperoort 

Redactie en Design
Redactie: Joanneke Verhorst
Ontwerp: Naomi Jonas (familie van Joanneke)

Wist je dat?...

Ouderraad

Contactgegevens
CBS De Weerklank
Beatrixlaan 2 a
3273 AB Westmaas

• Groep 5 en 6 op kosten van de OR bij PICA een typecursus volgen? De leerlingen 
kunnen werken met een tekstverwerker. Ze kunnen nu op hun Chromebook een 
werkstuk maken en een boekverslag schrijven. Daarnaast kunnen ze nu een 
presentatie maken voor een spreekbeurt in de groep.
• De ouderraad dit jaar mooie nieuwe opbergrekken heeft geplaatst in de bergruimte 
van de school. Dit best nog een hele klus was, maar is gelukt zonder mannelijke hulp.
• De ouderbijdrage vrijwillig is en wordt besteed aan alle leerlingen. De kinderen en 
leerkrachten jullie bedanken voor jullie bijdrage in het afgelopen jaar!
• Dit jaar niemand aftreedt uit de ouderraad.
• Wij benieuwd zijn wie zich  ook wil aanmelden voor de ouderraad of voor de 
activiteitencommissie voor volgend schooljaar?
• Wij juf Mariëlle Reedijk, Juf Agnes van Vliet, Juf Heleen Biesheuvel en Steven van 
Schaik bedanken voor hun deelname of interactie met de OR gedurende het afgelopen 
jaar. Het is fijn om met jullie samen te werken!
  Er veel respect is voor alle leerkrachten én ouders voor de manier waarop zij het 
thuisonderwijs met elkaar vorm hebben gegeven tijdens de Covid-19 periode.
   Op de foto hieronder ook een vrijwilliger staat, wij bedanken ook alle ouders die het 
afgelopen jaar vrijwillig hebben meegeholpen. 

0186-571416

ouderraad.deweerklank@csgdewaard.nl

Wij wensen jullie een fijne en 
gezonde zomervakantie!
Tot volgend jaar!

Af en toe een uurtje vrij? Kom ook in de ouderraad!


