
  

JAARVERSLAG 2015 – 2016 

 

ALGEMEEN 

 

In dit jaarverslag van de Ouderraad kunt u lezen wie de Ouderaad Remigius 

vertegenwoordigen en welke activiteiten er zijn georganiseerd in het schooljaar 2015-

2016 

 

BESTUUR EN LEDEN OUDERRAAD 

 

Het bestuur van de Ouderraad bestond dit jaar uit: 

 

Voorzitter  Marcel Willemsen 

Penningmeester Yvette Schoutsen 

Secretaris  Yvette Verweij 

 

Ouderaadsleden: 

 

Lianne Elands  Martijn Olsman 

Eric ter Horst  Melanie Kreleger 

Angela Vestering Fenne Gieben 

Marita Dielissen Remco Gudden 

Peter Jansen  Joyce Bleeker 

Maarten Ruitenberg 

Timon Vellekoop 

 

 

 

Het team werd vertegenwoordigd door Wilbert Arends. 

 

De Ouderraad heeft in het schooljaar 2015/2016 zeven keer vergaderd. 

De jaarvergadering vond dit jaar plaats op 22 september 2016 

 

 

  



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 meerdere malen contact 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. Uitgebreid hebben we gesproken over het schoolreisje en de bekostiging daarvan. 

Met steun van de MR hebben wij besloten dat het financieel niet anders mogelijk was dan 

te komen tot het standpunt: de leerlingen kunnen mee op schoolreisje, mits de 

ouderbijdrage is betaald. Anders krijgt de leerling een gewone dag op school. 

 

Op de musicalavond 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.  

 

Dit jaar hebben we ervoor gekozen geen ijsje te trakteren op de laatste schooldag. In de 

laatste dagen zijn er al vele traktaties van alle klasgenoten. Dit geld sparen we op voor 

een origineel startcadeautje in het nieuwe schooljaar. 

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. 

 

 

  



Sinterklaas 2015 

 

Al snel na de aankomst van Sinterklaas en zijn Pieten in Nederland, kwam 

Rommelpiet langs op school. Rommelpiet was op zoek naar zijn knuffel. 

Naast een hoop rommel, liet hij ook voor ieder kind een sleutelhanger 

achter in de schoen. 

Op vrijdag 4 december kwamen Sint en de Pieten ’s morgens met een 

tractor aan op school. Er was zelfs voor de “Witte wieven” gezorgd. Of was 

het een rookmachine?!? 

De kinderen van de onderbouw hebben allemaal een bezoek gebracht aan 

Sinterklaas en de Pieten in de speelzaal. De kinderen van de bovenbouw 

hebben elkaar surprises met gedichten gegeven. 

Voor de kinderen van de onderbouw had Sinterklaas een cadeautje 

meegenomen, voor de kinderen van de bovenbouw had hij naast een 

kleine chocoladeletter ook speelgoed voor het schoolplein meegenomen. 

Zoals een paar ballen, springtouwen, tafeltennisbatjes en een emmer met 

tafeltennisballetjes. 

Al met al was het ook dit jaar weer een geslaagd feest.  

 

 



Kerstmis 2015 

 

De dag begon met een leuke groepsdoorbroken knutselactiviteit voor de 

groepen 1 t/m 7. Alle kinderen hebben van de OR een houten kersthanger 

gekregen, die ze samen mochten gaan versieren. Ook mochten ze blanco 

kaarten omtoveren tot een mooie kerstkaart. Die kaarten werden 

vervolgens allemaal verzameld en gehusseld, zodat elk kind een kaart van 

iemand anders kreeg. Tijdens de activiteit kregen alle kinderen een beker 

ranja en een kerstkransje. 

Groep 8 is de dag gestart met een lekker ontbijtbuffet, zodat ze daarna 

konden gaan oefenen voor hun toneelstuk. Zij hadden op een andere dag 

al hun hangers versierd en een kaart gemaakt. 

Verder mochten alle leerlingen in de voorafgaande week een wensje 

maken en die in de grote boom in de Kuil ophangen. Hier zou dan tijdens 

de avondviering nog iets mee gedaan worden. 

Alle leerlingen werden ’s avonds weer op school verwacht, waar de ene 

helft begon aan een heerlijk kerstbuffet en de andere helft naar de 

kerstviering mocht. Dit jaar hebben we er voor gekozen om het 

kersttoneel van groep 8 te combineren met de kerstviering voor de hele 

school. Een kerstoneelstuk komt immers ook beter tot zijn recht in de 

mooie Remigiuskerk dan in de Kuil. Om het voor alle kinderen 

aantrekkelijk te houden, hebben we er een sing-along van gemaakt met 

vrolijke moderne liedjes. Deze liedjes werden de hele week geoefend in de 

klassen. Hierdoor konden de kinderen meezingen in de kerk. 

De helft van de leerlingen liep naar de kerk waar groep 8 hen al op stond 

te wachten. Daar konden ze genieten van een mooie voorstelling. Ook 

hield Pastoor Elly een “klein”praatje en las ze enkele van de wensjes voor 

die ze persoonlijk uit de wensboom had gehaald. Na ongeveer een uur 

was het tijd om te wisselen, groep A was klaar met eten en mocht naar de 

kerk en groep B kon nu aanvallen op alle lekkernijen die de kinderen mee 

hadden genomen naar hun klassen. 

Al met al een zeer geslaagde kerstviering. 



 

 

  



 

Carnaval 2016 

 

 

De viering van carnaval werd dit jaar op en rondom de school gehouden.  

 

De kinderen werden gekleed in hun carnavalsoutfit welkom geheten op 

school. Na een kleine modeshow in de klas werden de klassen verdeeld in 

2 groepen en deze gingen naar hun activiteit. De activiteit werd samen 

gedaan met een groep kinderen uit een andere klas. Deze 2 groepen 

vormden samen een team. 

 

Er waren drie activiteiten/workshops geprogrammeerd voor de teams.  

Muziekinstrumenten maken, maskers maken en hossen. De ruimtes waren 

daar speciaal voor ingericht. Ook was er een stiltelokaal aanwezig. 

 

Tijdens de pauze mochten de kinderen op het plein spelen. Als 

tussendoortje kregen ze een plak cake en een beker limonade.  

 

Na afloop werd er nog in een kleine optocht gelopen rondom het 

schoolgebouw, begeleid door swingende carnavalsmuziek. 

De carnavalscommissie 
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Pasen 2016 

 

Voor Pasen hadden we het idee om het eens heel anders aan te pakken. 

Pannenkoeken bakken. We hebben besloten dat dit door de ouders van de 

kinderen zelf gedaan zou worden. Na wat rekenen kwamen we uit op 10 

pakken pannenkoekenmix per klas.  

  

In de week voor Pasen zijn de pakken klaargezet en uitgedeeld aan de 

ouders die aangaven dat zij bereid waren om te bakken voor de klas van 

zoon of dochter.  

Op de dag zelf was het erg druk met alle ouders die binnenkwamen om de 

spullen af te geven. Zelfs Meester Wilbert heeft pannenkoeken staan 

bakken voor alles leerkrachten en mensen die aan het helpen waren. In 

de klas was al van alles klaargezet om de pannenkoeken mee te bedekken 

(chocopasta, jam, poedersuiker en stroop). 

Tijdens deze dag is er ook geregeld dat Timon, verkleed als paashaas, alle 

klassen rond zou gaan om samen met de kinderen een groepsfoto te 

maken en de kinderen een chocolade ei te geven. Voor de kinderen die 

geen chocola mogen of lusten was er een ander snoepje. 

Nadat Timon langs is geweest gingen de kinderen aan de pannenkoeken. 

Voor de kinderen die dit niet mochten of lusten waren er broodjes met 

knakworst. De reacties van de kinderen geweldig. Ze hebben genoten, de 

pannenkoeken waren lekker en er werd meerdere malen geroepen 

hoeveel ze er wel niet op hadden. 

Al snel nadat de ouders die hadden gebakken de pannenkoeken op school 

hadden gebracht kwamen we er achter dat we ons een beetje hadden 

verrekend en er veel te veel pannenkoeken waren gebakken. Uiteindelijk 

hebben we besloten om samen met 2 kinderen uit groep 8, 250 

pannenkoeken naar zorgcentrum Thuvine te brengen. Dit werd daar zeer 

goed ontvangen. 
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Kamp 1,2,3 juni 2016 

Op woensdag 1 juni zijn we met alle kinderen van groep 8, op de fiets 

vertrokken richting  

Braamt.                         

Tussendoor zijn we bij de Baerle gestopt, en hebben de kinderen hier 

allerlei activiteiten gedaan. Van rodeo rijden tot een bootcamp.  

 

Na een heerlijke lunch (alle kinderen hadden iets lekkers meegenomen)  
zijn we verder gefietst richting Braamt.  

Toen we aankwamen op de kamplocatie mochten de kinderen hun eigen 

slaapplek inrichten. 

 



Vanwege het mooie weer zijn de dagen daarna gevuld met allerlei leuke 

buiten activiteiten. Zo zijn we onder andere naar het bos geweest, en 
hebben de kinderen zich heerlijk vermaakt met allerlei water spelletjes.  

  

 

We kijken zeer tevreden terug op een gezellig, sportief kamp waar een 
super sfeer hing!! 

 

  



Avondvierdaagse 2016 

314 aangemelde wandelaars en meer dan 50 ouders beginnen op 7 juni 

aan de 31e Avondvierdaagse Duiven-Groessen-Loo.  Het is een feestelijke  

oranje drukte met 4 avonden heel mooi wandelweer. Op dinsdag is de 

start op de 10 kilometer erg rommelig. Marsleider Fenne is al met een 

flink tempo op pad als de laatste kinderen en ouders nog gezellig staan te 

keuvelen op het Eilandplein. Na deze valse start komt de ploeg bij elkaar 

en zijn er op de 10KM geen bijzonderheden te melden. Een valpartij voor 

de start bij de fontein levert wel een ambulancerit en 

ziekenhuisovernachting op. Een flinke hersenschudding maar gelukkig 

gaat inmiddels (een maand later) met Verian weer goed. De 5 kilometer 

heeft op de 2e avond ook wat kleine ongelukjes maar door snel optreden 

van de mobiele EHBO-post konden ook deze wandelaars de tocht 

voortzetten. Met Bianca voor het eerst als Marsleider en 3 avonden 

gezelschap van de “Duivense Indiaan” heeft de “Remigius 5” zich van zijn 

beste kant laten zien!  

Ook dit jaar waren de oranje kraampjes te zien is bij de limonadestop op 

de 5 & 10 kilometer. Elke avond stonden  juffen  Ilse & Dorette, Henri, 

Lianne, Jeroen, Geron en Eric klaar om de wandelaars te voorzien van een 

natje, droogje en een aai over de bol! Vele handen maken licht werk en 

met de hulp van een groot aantal vaste begeleiders (in de gele hesjes) is 

alles vlekkeloos verlopen. Namens alle deelnemers en commissie hartelijk 

dank voor jullie hulp! 

De laatste avond stond de oranje caravan weer bij de kabelbaan achter de 

Weverstraat. In een stralende zon stonden de deelnemers van de vijf hun 

schoolgenootjes op te wachten om samen de intocht te volbrengen. 

Eenmaal door de finish stond het team van A4D Remigius de wandelaars 

op te wachten. Een kleurrijke nieuw ontworpen medaille werd door 

iedereen met gepaste trots in ontvangst genomen. Gefeliciteerd en 

hopelijk tot volgend jaar!  
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Schoolreisje 28 juni 2016 

 

Dit jaar is er gekozen om het schoolreisje te splitsen in 2 groepen en dus 

ook 2 verschillende parken. Groep 1 t/m 3 en groep 4 t/m 7.  

Ivm budget is er ook gekeken naar een park dichterbij de school. Dit om 

de reistijd te verkorten en zo ook langer in het park te kunnen verblijven. 
Daardoor worden de kilometers ook beperkt.  

Voor de onderbouw is dat Tivoli in Berg en Dal geworden en voor de 
bovenbouw Kernwasser Wunderland in Kalkar, Duitsland. Beide parken 

liggen op minder dan 50 km van Duiven.   

Omdat we de grens overgaan naar Kalkar betekende dat iedere leerling en 

begeleider in bezit moet zijn van een geldige ID. Dit is ruim van te voren, 
en meerdere malen, goed in het Kikkernieuws vermeld. Bij geen ID kon de 

leerling niet mee! De dag voor vertrek hadden alle leerlingen een geldig 
ID ingeleverd.   

Omdat de sporthal Spelleward inmiddels niet meer bestaat en daar nu een 
grote paarkeerplaats is, konden we voor de bussen die ruimte om in te 

stappen goed gebruiken. De parkeerplaats is vroeg op 28 juni afgezet met 

linten zodat de bussen er goed konden keren en staan.  

Om 8.45 uur kon de eerste groepen naar Kalkar instappen. Helaas waren 

er maar 3 bussen, i.p.v. de opgegeven 4. Daardoor konden we de in 
eerste instantie verdeling niet kwijt in de bussen, en moesten de groepjes 

uit elkaar om zo toch de bussen vol te krijgen. Dit was even gepuzzel, 
maar leverde verder geen enorme vertraging op. Inmiddels waren de 

bussen voor Tivoli er ook en konden die kinderen en begeleiders 
instappen. Deze zijn iets eerder vertrokken.   

Beide groepen waren op tijd bij het park, parken waren pas geopend 
vanaf 10.00u.  

In beide parken liepen de leerlingen met polsbandjes met daarop de te 
bereiken nummers van de ambulante leerkrachten en commissieleden.  

In Tivoli kregen de kinderen een smulpakketje met daarin een patatje met 
snack, limonade en een ijsje. In Kalkar was er onbeperkt patat, limonade 

en ijs. Zover bekend hadden we een paar misselijke kinderen, maar het is 

verder goed verlopen.  



Mede dankzij het goede en droge weer hebben beide groepen een 

geslaagde schoolreis gehad. Er zijn geen incidenten geweest. Klein puntje 
was dat de wat kleinere kinderen in Kalkar niet in heel veel attracties 

konden.   

Om 15.45 uur moesten we verzamelen voor de terugreis en om ongeveer 
16.45 uur kwamen we weer terug op school.   

In totaal waren er 4 kinderen deze dag ziek gemeld en hebben een 
cadeautje ontvangen.  

Leuk om te vertellen: 1 leerling was haar jas vergeten in Kalkar. Ze was 
erg verdrietig. Nog terug gegaan om te zoeken, maar helaas geen jas. Bij 

de receptie gevraagd dat als ze de jas zouden vinden contact op willen 
nemen met een commissielid. Een paar dagen later belde een 

medewerkster van Kalkar terug dat de jas gevonden was. De jas is 
inmiddels weer bij de leerling terug.   

De schoolreiscommissie Remigius!  

 

  

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUjZb_yu7NAhVqIMAKHf4SANMQjRwIBw&url=http://www.muijs-scaldis.nl/kernies-familiepark-wunderland-kalkar&psig=AFQjCNEDmDiGtc55k5LUStwbGv_5eC95OQ&ust=1468435560953297
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix1NaUy-7NAhUMIsAKHV1pDQcQjRwIBw&url=http://www.vvvarnhemnijmegen.nl/amusementspark-tivoli&bvm=bv.126130881,d.ZGg&psig=AFQjCNERNIdr3arhvFGOaZN2jzMu6I6Xcg&ust=1468435627031617

