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Jaarverslag ouderraad 

In dit verslag kunt u lezen welke activiteiten het afgelopen schooljaar zijn georganiseerd door de 

ouderraad van OBS De Windhoek. Aan dit jaarverslag is het financiële jaaroverzicht toegevoegd. 

Hierin kunt u terugvinden waar uw ouderbijdrage aan is besteed. 

Samenstelling OR 2016-2017 

Danielle van Dongen 
Chris Hermans 
Claudia Kas 
Femke Laurijssen-Feskens  
Inge Koster (voorzitter) 
Karin van Doornmalen (secretaris)  
Saskia Rietman (penningmeester) 

 

Vergaderingen 

In het schooljaar 2016-2017 heeft de OR gemiddeld 1x per maand vergaderd. Het schooljaar hebben 

we afgesloten met een gezellige borrel bij Café Ons Thuis. In verschillende werkgroepen van 

ongeveer 2 tot 4 OR-leden zijn de volgende activiteiten voorbereid: 

• Schoen zetten & Sinterklaasviering 

• Kerstinloop 

• Carnaval 

• Pasen 

• Krans versieren & krans leggen dodenherdenking 

• Traaise Kuierdagen 

• Buitenspeeldag 

• Musical & afscheid groep 8 

• Overige zaken 

 

Hierbij een kort verslag van een aantal omvangrijke activiteiten. 

Activiteiten 

Sinterklaas  

Sinterklaas en zijn Pieten kwamen op 5 december langs op De Windhoek en zetten de boel op stelten 

met een geweldige, knotsgekke show. Samen met de Pieten en de Sint hebben we luidkeels 

gezongen, uitbundig gedanst, cadeautjes uitgepakt 

en vooral heel veel gelachen. Ter afsluiting van de 

feestochtend ging Sinterklaas met de Pieten bij alle 

groepen langs. In elke groep kon de Sint rekenen op 

een warm onthaal door de kinderen en hun 

leerkrachten. Het was een supergezellige 

feestochtend met stralende leerlingen en een 

tevreden Sinterklaas. Voor een uitgebreid verslag 

van het sinterklaasfeest ga de website van OBS de 

Windhoek; verslag sinterklaasviering 

http://www.obsdewindhoek.nl/?p=3086


Kerstviering  

Het is één van de mooie tradities op OBS De Windhoek: de jaarlijkse Kerstviering. Een mooie manier 

om gezamenlijk de kerstvakantie in te luiden, dat is de jaarlijkse kerstviering op OBS De Windhoek.  

Met een sfeervolle lichtjestocht, smakelijke hapjes en bijzondere muzikale optredens van de 

leerlingen was het kerstfeest compleet. Leerlingen, ouders, leerkrachten en hulpouders hebben 

gezamenlijk van dit alles genoten! Een betere afsluiting van het jaar hadden we niet kunnen wensen. 

Voor een uitgebreid verslag van de kerstviering ga naar ga de website van OBS de Windhoek; Kerstviering 

 

 

Carnaval 

Met een supergezellig feest werd op vrijdag 24 februari 

carnaval ingeluid bij ons op De Windhoek. Op het programma 

stonden onder andere een modeshow, een spelletjescircuit en 

een wedstrijd torens bouwen. Prins Pierre II en zijn gevolg 

waren traditiegetrouw ook van de partij. Er werd gehost op de 

aanstekelijke carnavalsklanken van hofkapel KieleKiele. Na 

deze feestochtend kon het Traais carnaval voor alle 

Windhoekers officieel beginnen! Voor een uitgebreid verslag van het Carnavalsfeest de website van 

OBS de Windhoek; OBS de Windhoek Terheijden » ‘Ge wit nie wagge ziet’: carnaval ingeluid met supergezellig feest 

 

Paasviering 

De Paasviering is een van de mooiste, gezelligste tradities bij ons op 

school. Zeer vereerd waren we donderdag 13 april met de komst 

van de paashaas, die geheel toevallig grote gelijkenis vertoonde met 

de vader van onze leerlingen Mara en Lotta ;-). Maar we hadden 

ook een aantal kleine, speciale gasten uitgenodigd om samen met 

ons de Paasochtend door te brengen: de peuters van De Wijde 

Wereld. Zie ook Paasviering 

 

 

 

http://www.obsdewindhoek.nl/?p=3109
http://www.obsdewindhoek.nl/?p=3145
http://www.wenstaart.com/gallery/index.php/april-2017/Paasviering


Krans versieren en leggen rond Dodenherdenking 

Een prachtige krans, versierd met kleurrijke 

papieren bloemen, dat was het resultaat van een 

gezamenlijke activiteit van onze leerlingen van 

groep 3 en 4 en bewoners van woonzorgcentrum 

Antonius Abt (Surplus Groep). Maar eigenlijk heeft 

de creatieve middag veel meer opgeleverd, 

namelijk mooie, waardevolle ontmoetingen tussen 

de kinderen en de 'opa's en oma's' (zo noemden 

onze leerlingen de bewoners). 

Tijdens Dodenherdenking werd de krans namens 

De Windhoek en Antonius Abt gelegd bij de 

Vrijheidsmuur.  

 

Buitenspeeldag 

Een groots buitenspeelfeest voor heel Terheijden en omgeving, dat is wat wij – de ouderraad en het 

schoolteam van OBS De Windhoek – voor ogen hadden toen wij onze Jubileum Buitenspeeldag 

organiseerden. Trots kunnen 

we concluderen dat we er 

met zijn allen een prachtig 

feest van hebben gemaakt. 

Een mooier vijfjarig lustrum 

hadden we ons niet kunnen 

wensen: alle blije gezichten, 

de bijzondere ontmoetingen, 

het aanstekelijk 

enthousiasme en als kers op 

de taart: prachtig zonnig 

weer. Voor een uitgebreid verslag van de buitenspeeldag ga naar: Buitenspeeldag 

Traaise Kuierdagen 

Ook dit schooljaar deden weer veel leerlingen mee met de Traaise Kuierdagen. Begeleid door een 

aantal ouders en leerkrachten werd vier dagen lang flink wat kilometers gelopen. Op de laatste dag 

kwamen alle deelnemers samen in de tent op de Kleine schans. Daar hebben we onze leerlingen als 

beloning een medaille omgehangen. 

Afscheid groep 8 

In een aula bomvol ouders, opa's, oma's, broers, zussen, vrienden en kennissen speelden groep 8 de 

sterren van de hemel tijdens hun afscheidsmusical. Er was veel tijd en energie ingestoken in de 

voorbereidingen voor deze dag en dat was te merken. De musical 'De Duffe Juf' werd met verve 

getolkt door de leerlingen. Alle leerlingen van groep 8 kregen daarna van de leerkrachten cadeautjes 

en hun getuigschrift. De avond werd afgesloten met een besloten 'afterparty' voor groep 8, terwijl 

het publiek onder het genot van een hapje en een drankje gezellig kon bijkletsen over de 

voorstelling. 

https://www.facebook.com/mijnsurplus/
http://www.obsdewindhoek.nl/?p=3208


PR 

Er is, net als vorig jaar, weer veel aandacht besteed aan het schrijven van artikelen over activiteiten 

op school in huis-aan-huisbladen. De meeste artikelen staan ook op onze website OBS de Windhoek. 

Ook Facebook en Twitter worden zeer regelmatig ingezet. Ook worden de nieuwsberichten op de 

website www.dichtbijdrimmelen.nl geplaatst. Op de fotosite worden telkens de foto’s die worden 

gemaakt tijdens activiteiten toegevoegd.  

 

Toelichting financieel overzicht 2016 – 2017 

Dankzij veel ouders die de ouderbijdrage hebben betaald, was het mogelijk weer veel leuke 

activiteiten te organiseren voor de kinderen. Speciale dank aan alle ouders die een extra 

ouderbijdrage hebben gestort. Doordat de leden van de ouderraad creatief inkopen hebben gedaan, 

hebben we de ouderbijdrage zo efficiënt mogelijk kunnen besteden. Door de sponsoractie bij de 

Jumbo en het succes van de Buitenspeeldag kunnen we dit jaar met een groot overschot afsluiten. 

Dit kunnen we natuurlijk goed gebruiken voor activiteiten tijdens het Jubileum.  

Zonder ouderbijdrage is de organisatie van de in dit verslag beschreven activiteiten niet mogelijk. Via 

deze weg dan ook het verzoek aan alle ouders de ouderbijdrage 2017- 2018 weer tijdig aan ons over 

te maken. Hoewel we als school gelukkig weer groeien, zal de OR ook komend jaar kritisch blijven 

kijken naar het aantal activiteiten en de manier waarop deze worden georganiseerd.  

Bedankt 

Via deze weg willen de leden van de ouderraad alle ouders bedanken die hebben geholpen bij de 

organisatie en realisatie van de activiteiten. Mede dankzij jullie inzet en enthousiasme kunnen we 

terugkijken op een schooljaar met veel geslaagde activiteiten. Wij hopen ook volgend schooljaar 

weer een beroep op jullie te kunnen doen. 

Met vriendelijke groet, 

de leden van de ouderraad 

http://www.obsdewindhoek.nl/
http://www.dichtbijdrimmelen.nl/

