
Jaarverslag schooljaar 2019-2020 van de Ouderraad 

van CBS De Bron te Numansdorp

Zittende leden:

Erika v. Kralingen, voorzitter

Lydia Drost, penningmeester

Laura v.d. Linden, secretaresse

Marilene Luijendijk

Lisette Leusink

Sandra Ritmeester

Sabrina Vos

Christel v.d. Velden

Marloes Jonas

Sabine Feelders

Sandra Notenboom-Bliek

Uittredende leden:

Esther Schiebergen, voorzitter

Nieuwe Leden:

Wendie de Ruiter

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

Voor Esther Schiebergen was het het laatste schooljaar in de OR. Esther bedankt voor 

je enthousiaste inzet! De rol van voorzitter die Esther altijd had, is overgenomen door 

Erika.

Wendie komt de OR versterken met ingang van het nieuwe schooljaar. We zijn blij met 

haar nieuwe frisse enthousiasme.

Vanuit het onderwijsteam zijn juf Thea IJdo (tot en met november 2019), juf Petra v.d. 

Graaf en Juf Nel Naaktgeboren betrokken bij de OR. 

Binnen de OR worden elk jaar werkgroepen samengesteld aan het begin van het 

schooljaar voor o.a. Sinterklaas, Kerst, Pasen. Deze werkgroepen hebben ook een aantal 

keer apart vergaderd. 

Boekenbeurs, 2 oktober 2019
De boekenbeurs is gehouden op woensdag 2 oktober, waarbij de boeken weer zijn 

geleverd door Veldboeket Lektuur uit Numansdorp. Het was wederom een zeer geslaagd 

evenement met een mooie opbrengst van iets meer dan € 2.500,--  Een deel hiervan is 

voor de school. Hierdoor kunnen er nieuwe boeken worden aangeschaft voor de 

schoolbibliotheek. Inmiddels is er voor € 380,-- aan nieuwe boeken gekocht door school.



Sinterklaasfeest, 5 december 2019
Het Sinterklaasfeest werd gevierd op donderdag 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, het aankleden van de hal in school en het organiseren van het feest. De Sint 

en zijn pieten kwamen aan in een jeep met een paardentrailer. Het paard van Sinterklaas 

was niet zo snel waardoor deze niet in de paardentrailer stond. 

In de onderbouw bezocht Sint met een paar pieten de kinderen in de klas. Op het 

moment dat de Sint en pieten in de klas zijn, laten de kinderen aan de Sint zien wat ze 

voor hem hebben ingestudeerd. De andere pieten gingen naar de bovenbouw waarvoor 

een leuke quiz was georganiseerd. Ook de gedichtenwedstrijd is goed ontvangen. 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 9 december door de OR en vrijwillige ouders omgetoverd in kerstsfeer. 

Kerstfeest, 19 december 2019
Op donderdag 19 december hebben de onder- en bovenbouw de kerstviering gehouden 

op school. Dit jaar is gekozen voor een kerstdiner. Elke leerling had voor iets lekkers 

gezorgd. Al deze lekkernijen werden tijdens een gezellige maaltijd in de klas met elkaar 

opgegeten. De bediening van de leerlingen werd gedaan door vaders van de leerlingen. 

Na afloop werd er warme chocolademelk verzorgd door de OR en hebben de kinderen 

namens de OR een passende attentie mee naar huis gekregen. 

Tijdens het schenken van de warme chocolademelk werd er geld ingezameld voor het 

Prinses Maxima Centrum.

Nieuwjaarsreceptie, 6 januari 2020
De nieuwjaarsreceptie werd gehouden op maandag 6 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.

Vanwege de uitbraak van het Corona-virus hebben de Open Dag en de Paasviering 
niet plaatsgevonden omdat de school op dat moment gesloten was.
Ook de schoolreis kon hierdoor niet doorgaan. 
Voor groep 8 is er gezocht naar mogelijkheden om het einde van het schooljaar 
feestelijk af te kunnen sluiten met de musical. 
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.



Slotweek
Doordat er de laatste maanden van het schooljaar veel activiteiten waren afgevallen 

heeft de OR in de slotweek een ontbijt en andere activiteiten voor de leerlingen 

georganiseerd. Het ontbijt dat gezellig buiten op picknickkleedjes werd opgesmuld was 

de start van een dag vol leuke activiteiten, zoals een rodelbaan, bananen vangen enz..

Het waterfestijn later in de week kon vanwege het slechte weer niet doorgaan. Wel 

heeft iedereen een lekker waterijsje gekregen en een tasje met een kleine attentie 

erin.

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

● Verzorgen van betalingen van de ouderbijdrage

● 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. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om te kiezen een hoger bedrag over te 

maken, te weten: € 28,00 en € 35,00.


