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JAARVERSLAG 2014 – 2015 

 
ALGEMEEN 
 
In dit jaarverslag van de Ouderraad kunt u lezen wie de Ouderraad vertegenwoordigden en welke 
activiteiten er zijn georganiseerd in het schooljaar 2014-2015. 
 
BESTUUR EN LEDEN OUDERRAAD 
 
Het bestuur van de Ouderraad bestond dit jaar uit: 
 
Voorzitter  Marcel Willemsen 
Penningmeester Yvette Schoutsen 
Secretaris  Yvette Verweij 
 
Ouderraadsleden: 
 
Melanie Kreleger Lianne Elands 
Angela Vestering Martijn Olsman 
Marita Dieliessen Joyce Bleeker 
Eric ter Horst  
 
Het team werd vertegenwoordigd door Wilbert Arends. 
 
De Ouderraad heeft in het schooljaar 2014- 2015 zeven keer vergaderd. 
De jaarvergadering vond dit jaar plaats op 11 september 2014. 
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Inleiding 

 

 

Zoals elk jaar hebben alle leerlingen en leerkrachten een heerlijk appeltje gekregen van 

de Ouderraad. Hiermee wensen we iedereen een frisse en goede start van het schooljaar 

toe. Op deze manier promoten we de Ouderraad en weten de leerlingen wie wij zijn. 

 

Tijdens de inloopavonden hebben we op school onze T-shirts verkocht. Deze nieuwe T-

shirts zijn dit jaar goed verkocht. Ook stonden wij met het kraampje met folders en 

informatie. Mensen die interesse kregen in de Ouderraad hebben wij gesproken en 

verteld wat we zoal doen.  

 

Dit jaar heeft het Dagelijks Bestuur twee bijeenkomsten gehad met de voorzitter Olaf 

Biezeman en secretaris Marc Diepenbroek van de MR. Hierin hebben we de 

samenwerking besproken en elkaar geïnformeerd over de lopende zaken in beide raden. 

Een van de gesprekspunten waren de ouderbijdrage en de veiligheid in en rond de 

school. We hebben dit positief ervaren en zetten deze samenwerking ook het komende 

schooljaar voort. 

 

Aan het Coole Kikkerplein is dit schooljaar ook hard gewerkt. Er zijn speeltoestellen 

geplaatst, het plein is mooi aangekleed met verf en een groot net geplaatst zodat de 

ballen niet in de sloot meer komen. Tijdens de NL-doet-dag is de Ouderraad goed 

vertegenwoordigd geweest. Begin van het schooljaar 2015-2016 zal dit project feestelijk 

afgerond worden. 

 

Op de afscheidsavond van de groepen 8 was de Ouderraad ook uitgenodigd. Alle 

leerlingen ontvingen namens de Ouderraad een mooie USB stick met het logo van de 

school. Deze wordt gefinancierd vanuit de Kikkerpot. De Kikkerpot wordt gevuld met de 

opbrengsten van de ingeleverde batterijen, toners en kleding. Komend schooljaar gaan 

we verder met de invulling van de rol van de Ouderraad op deze avond. 

 

Op de laatste dag van het jaar kregen alle leerlingen, leerkrachten en andere teamleden 

een heerlijk waterijsje om de vakantie in te luiden. 

 

In de laatste maanden van dit schooljaar hebben zich meerdere mensen aangemeld als 

aspirant-lid van de Ouderraad. In de jaarvergadering zullen deze worden benoemd tot 

bestuurslid. Wij zijn blij met deze forse uitbreiding van het bestuur. 

 

Bij deze willen we het team, MR en directie bedanken voor de fijne samenwerking 

afgelopen schooljaar. 
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Sinterklaas 2014 

 

 

Dit jaar was het een grote verassing wat er allemaal ging gebeuren tijdens het 

Sinterklaasfeest. 

Helaas kwamen we tot de ontdekking dat ook het sinterklaasjournaal soms te veel 

meeging in de pietendiscussie. Waardoor het soms wat moeilijk werd om dit aan te 

houden. 

 

De kinderen hebben op  17-12-2014 hun papieren schoen mogen zetten en vonden hier 

de volgende dag een heerlijke chocoladelolly in. Natuurlijk viel het de kinderen op dat de 

rommelpieten niet waren geweest. Maar de rommelpieten hebben de kinderen een beetje 

in de maling genomen, want 28-12 kwamen de kinderen op school en lag alles onder de 

rommel en natuurlijk waren de sleutels kwijt. 

Dat was de schuld van onderstaande pieten, maar gelukkig kwamen ze sorry zeggen 

tegen alle kinderen en hadden ze lekkere mandarijntjes meegenomen. 

 

 
 

En dan waar alle kinderen op hadden gewacht 5 December. Alle kinderen hebben 

prachtig gezongen op het schoolplein. Daardoor wist sinterklaas met zijn pieten goed 

waar ze heen moesten. In de “bezemwagen” van de Gemeente, bestuurt door Wim 

kwamen ze aan. 

Ze hadden een mooi cadeau mee genomen dat werd aangeboden door de OR (uit de 

kikkerpot) een veegmachine. Twee zelfs. 

 

Nadat de sint verwelkomd was ging hij met zijn pieten naar binnen waar ze in de 

gymzaal groep 1 t/m groep 4 hebben ontvangen en ze hebben verwend met leuke 

cadeaus. De overige pieten zijn gezellig langs groep 5 t/m 8 gegaan om ze gezelschap te 

houden bij de surprises uitpakken. Ook hebben ze deze groepen verwend met 

gezamenlijke cadeaus, allemaal leuk buitenspeelgoed. 

 

Om 12.00uur gingen de roepen 1 t/m 4 naar huis om bij te komen en groep 5 t/m 8 

hebben nog een leuke middag gehad tot 14.30uur. 

 

Op naar volgend jaar. 
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Kerstmis 2014 

 

  

Dit jaar hebben genoten van een heerlijk kerstontbijt. Iedereen heeft wat lekkers 

meegenomen van thuis. In de klassen was het prachtig versiert. In veel klassen 

brandden de digitale haard en klonken er kerstliedjes. 

Na een goed ontbijt konden de kinderen naar het kerstverhaal kijken wat werd 

opgevoerd door de groepen 8.  

Als lunch kregen alle kinderen een mini kerststol. Sommige hadden nog geen trek en 

namen de stol mee naar huis. Anderen smulden het lekker op, samen met nog wat 

restjes van het ontbijt. 

Het was een rustige kerst, alle leerkrachten konden doen wat zij zelf wilden na het eten. 
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Carnaval 2015 

 

Ook dit jaar is er weer carnaval gevierd op de ‘Kikkerburcht’. 

 

Alle kinderen zijn mooi verkleed op school gekomen en hebben 

met z’n allen in een optocht gelopen door Duiven,  

er was muziek en er waren een paar mooi versierde karren. 

Na de optocht gingen de groepen 1 en 2 terug naar school  

en hebben in hun eigen klas verder carnaval gevierd.  

Verder hebben de kleuters samen met de raad van elf hebben 

 op muziek gehost in de speelzaal. 

 

  

Groep 3 t/m 8 heeft ’s 

morgens carnaval gevierd in 

het CCOG, waar er werd 

gehost op de muziek en de 

meesters en juffen een 

optreden gaven.        
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Pasen 2015 

 

Pasen werd verdeeld over twee dagen.  

 

De eerste donderdag zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 druk bezig geweest met het 

versieren van hun palmpaasstok. Hierbij werden zij geholpen door de kinderen van de 

groepen 5 t/m 8. Zij hadden hiervoor versiersels, snoepjes en chips gekregen. Deze 

samenwerking van de kinderen is door kinderen en leerkrachten als zeer positief ervaren. 

Die middag gingen de groepen 1 t/m 4 verdeeld in 2 groepen via een palmpaasoptocht 

naar de kerk. Hier werd door Pastor Jeroen het verhaal van Palmpasen vertelt waarna zij 

weer terug gingen naar school. 

De tweede donderdag zijn de groepen 5 t/m 8 naar de kerk geweest. Daar heeft Pastoor 

Thanh door middel van een PowerPoint presentatie het verhaal over de kruisweg vertelt. 

‘s Middags was er voor de hele school limonade en cake. 

 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPXhsJq378YCFeFu2wodFHcLnw&url=http://www.kanyu.nl/index.php?action%3Darticle%26aid%3D2857%26lang%3DNL&ei=aOmvVfWNNOHd7QaU7q34CQ&bvm=bv.98197061,d.bGQ&psig=AFQjCNH0Ppv-7LzUxrksXFY7WlFpXbNTog&ust=1437678254487610
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Sportdag onderbouw 2015 

 

Lange tijd leek het erop dat we slecht weer zouden treffen op 24 april, dus we waren er 

al redelijk op voorbereid dat we ons slecht-weer-programma moesten gaan aanspreken. 

Maar hoe dichter we bij de datum kwamen, hoe beter de voorspellingen werden. En toen 

we de gezamenlijke openingsdans “Energie” deden (in het kader van de Koningsspelen), 

deed het zonnetje al flink haar best. Het werd uiteindelijk zelfs zulk lekker weer, dat de 

pingpong-lepelrace voor groep 3 en 4 vervangen kon worden door de favoriete 

sponzenrace. En dit bleek een groot succes, de kinderen vonden het heerlijk om even 

met water te mogen ‘kliederen’. Die verkoeling was ook best nodig na alle inspanningen 

bij bijvoorbeeld trefbal, voetbal, zaklopen en de knotshockey. Gelukkig kregen de 

kinderen tussendoor ook lekker een pakje Wicky met een heerlijke koek. 

Groep 1 en 2 mochten hun spelletjes zoals gewoonlijk binnen in de verschillende lokalen 

doen. Dit jaar hadden we wat nieuwe spellen voor ze bedacht en die vielen allemaal in de 

smaak. Vooral het tik-de-pan-aan werd vol enthousiasme gespeeld. Maar ja, wie wil er 

nou niet legaal met een lepel in het rond slaan? Zeker wanneer je er als beloning een 

snoepje voor krijgt..  

Naast deze beloning kregen de 

kinderen uit groep 1 en 2 uiteraard 

ook een Wicky en een koek. En aan 

het einde van de ochtend kregen alle 

leerlingen van de onderbouw hun 

welverdiende oorkonde. Een mooie 

afsluiting van een geslaagde sportdag. 
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Sportdag bovenbouw 2015 

 

Het zonnetje scheen heerlijk dus een heerlijke dag om te sporten. 

De groepen 5 tot en met 8 verzamelden zich dit jaar bij de hockeyvelden van M.H.C. De 

Westerduiven.  

Daar stonden sport en spelactiviteiten klaar. 

Hier werd de warming up gedaan met het lied Energie  i.v.m. de Koningsspelen.  

Mijnheer Wilbert heeft de Koningsspelen geopend! 

 

 
 

De groepen 5 en 6 begonnen met het sportgedeelte. Zij hebben voetbal, slagbal, trefbal 

en handbal en dit jaar voor het eerst knotshockey gespeeld.  

Hier werd fanatiek aan meegedaan. Iedereen wilde winnen!  

 

De zelf meegebrachte lunch smaakte iedereen prima. Het was heerlijk weer en we 

picknickten op de velden. 

 

De groepen 7 en 8 begonnen bij de spelletjes.  

Hier moesten zij onder andere sponzenrace, hoedje-pik, hordenlopen,  kopschieten en 

krattenrace volbrengen. Ook hierbij deden alle kinderen goed hun best.  

Tijdens de korte pauze kregen ze een pakje drinken en een koek.  

Hier waren ze wel aan toe. Gelukkig hadden de meeste kinderen een bidon/flesje met 

water mee genomen. 

 

Dankzij de goede organisatie van school, de sportdagcommissie,  de hockeyvelden van 

M.H.C. De Westerduiven en de vele hulpouders is deze dag weer goed verlopen!  

Geslaagde sportdag! 
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Verslag van het kamp 2015 

 

Op woensdag 21 mei 2015 stapten wij met heel veel zin en stralend weer op de fiets. 

Omdat de weersverwachtingen voor die dag niet optimaal waren (onweer) hebben we 

een dag van te voren de planning voor de eerste en laatste dag omgegooid. Zo kwam het 

dat we op de eerste dag niet vlotten gingen bouwen bij de Nevelhorst, maar naar 

westernboerderij ‘De Baerle’ zijn gefietst.  

 

 

 

 

 

 

 

Daar hebben we in groepjes en in een circuitvorm verschillende originele spelonderdelen 

mogen spelen. Toen we daar mee klaar waren, hebben we de lunch genuttigd die (de 

ouders van de) kinderen hebben verzorgd. Blij waren we op dat moment met de hulp die 

we van twee moeders kregen. Zij hebben de lunch, gebracht en verzorgd. Ook zijn zij 

nog achter ons aangereden toen we het laatste stuk naar te Boomsgoed moesten fietsen. 

Eenmaal op ons kampeerterrein hebben we regels met elkaar doorgenomen en mocht 

iedereen een slaapplaats zoeken. Daarna ons avondprogramma wat helemaal in het 

teken stond van sport, spel en tocht. Bij het laatste deel van deze dag hebben we weer 

veel hulp gehad van ouders. Daar zijn we erg blij mee, want anders kan deze tocht geen 

doorgang vinden. Als afsluiting van deze eerste dag zijn de hulpouders nog even een 

borrelhapje komen eten. Het was een gezellig samenzijn! 

De tweede dag stond geheel in het teken van sport- en spelactiviteiten. In het bos en op 

het kampterrein hebben de kinderen flink gerend, zijn vies geworden en hebben flink 

gegeten! Die avond was de bonte avond: een avond waar kinderen verschillende 

optredens hebben verzorgd. 
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 Tot slot heeft een van de leerlingen een discofeestje gebouwd dat nog tot in de late 

uurtjes duurde.  

De laatste dag hebben we onze spullen gepakt, de boel zo goed als dat kon schoon 

achtergelaten en zijn we na het ontbijt op de fiets gestapt. Op weg naar de Nevelhorst 

waar we die dag wel vlotten konden bouwen en het water op konden om ze te testen. 

Het was tegen alle voorspellingen in stralend weer en daardoor een leuke en ontspannen 

activiteit om het kamp mee af te sluiten! 

 

Namens de kampcommissie, 

Saskia, Joyce, Frank, Henry, Claudia 

en Renate 
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Avondvierdaagse Remigius 2015 (2 t/m 5 juni)  

 

Geweldig wandelweer en een hele gezellige sfeer en meelopen op de 15KM 

 

Deelname op de 15KM! 

We zijn als organisatie blij met hoe het  is verlopen dit jaar. Een 

enorme stoet deelnemers, 317 aangemelde wandelaars  en heel 

veel ouders per avond die een keer gezellig meeliepen! Nieuw 

dit jaar was een groep van 20 deelnemers (voornamelijk uit 

groep 8c) die de 15 kilometer lopen. Geen georganiseerde 

drankstop maar  een pakje en snoepje bij de start. Onder leiding 

van marsleider Ellen trokken deze bikkels door onze mooie 

gemeente.  

Geen Remigius Oranje Caravan bij de drankstops 

Dit jaar geen oranje Remigius caravan bij de limonadestop op de 5 kilometer.  In plaats hiervan 

waren er op beide stops 2 authentieke Remigius marktkraampjes. Dinsdagavond nog niet compleet 

vanwege de wind maar op de andere avonden stonden de vrijwilligers hun waren als volleerde 

marktkooplui aan te prijzen. Als vliegende keep vloog  Eric op zijn oranje scooter tussen de twee 

stops heen en weer. Al toeterend door Duiven en zelfs nog even langs bij de 15KM . 

Op de vrijdagavond stond de caravan nog een keer op de vertrouwde plek bij de kabelbaan (Vergert)  
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Spannend weer! 

De laatste avond was het erg warm met dreigend onweer. En ook al kun je het weer nooit onder 

controle hebben, we waren goed voorbereid en hebben gedaan wat we konden doen. 

 We extra water ingeslagen en uitgedeeld bij de limonadestops, jullie hadden hoofddeksels op en ook 

hebben we de weersberichten  gevolgd.  

 

Tevens  waren we in contact met de organiserende stichting A4D . Zij hielden de weersvoorspellingen 

nauwkeurig in de gaten en zagen geen aanleiding om de route in te korten of de intocht af te 

gelasten. Alleen het uitdelen van de medailles is maandag op school gedaan. De wind was te hard en  

Achteraf natuurlijk makkelijk praten maar wij zijn als 

organisatie van de Remigiusgroep in deze beslissing 

meegegaan en staan nog steeds achter onze  beslissingen !  

We betreuren het dan ook dat begeleiders van de 5KM 

(soms op een vervelende manier) werden aangespoord om 

door te lopen en niet te wachten op aansluiting met de 

10KM.  

We hebben er begrip voor dat ouders zich bekommeren 

om het welzijn van hun  eigen kinderen maar de mensen 

met de gele hesjes deden dit weloverwogen voor de hele 

groep!  

Marsleiders (Lianne, Patrick, Fenne en Ellen) en alle begeleiders en hulp (ouders) hartelijk dank!!! 

 

Commissie Avondvierdaagse ORR  (Eric, Patrick en Marcel) 
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   Schoolreis 2015 
 
Dit jaar was er een bestemming gekozen waar we met de hele school naartoe gingen. 
 
Dierenpark Amersfoort. 

Wat hadden we een geluk met het weer die dag geen drupje regen en een heerlijk zonnetje .  
Tot op het laatste moment was het spannend of we voldoende hulpouders hadden er waren helaas veel zieken, 
maar door alle hulp is dit helemaal goed gekomen. 
 
Bij aankomst in het park konden alle groepjes hun eigen gang gaan. Dat was erg leuk om te zien, want overal in 

het park zag daarom ook de . 
De dieren konden bekeken worden van voor en achter maar ook van boven. Dat maakte het voor de kinderen 
erg bijzonder en vooral spannend. 
Het doolhof vonden de kinderen erg leuk, maar dan hebben we het nog niet gehad over het treintje. Ondanks 

dat hij geregeld ontspoorde was het een komen en gaan van kinderen en ouders.  
 
Het Dinobos was ook bijzonder voor de kinderen oog in oog staan met levensgrote dinosaurussen bijna niet te 

onderscheiden van de echte.  
 
Voor de kinderen van het groepje van Juf Lisette (gr. 7B) waren vooral de speeltuinen en speeltoestellen 
favoriet. Blijft natuurlijk leuk. 
 
Ook aan deze leuke en mooie dag kwam een eind, en we moesten weer naar huis. Gelukkig dit jaar geen pech 
met een bus en alles liep voorspoedig. 
 
Hopelijk heeft iedereen een leuke dag gehad en op naar een leuke nieuwe schoolreis volgend jaar. 
 
Alle hulpouders bedankt voor de goede zorgen en hopelijk tot volgend jaar. 
Groetjes de schoolreiscommissie. 
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