Jaarverslag Stichting Ouderraad OBS ’t Reigerbos schooljaar 2021-2022
Algemeen
De Ouderraad bestond schooljaar 2021-2022 uit 9 leden en heeft veel van de activiteiten naast de
organisatie ervan, zelf kunnen begeleiden. Hoewel de school al een tijd groeit en er al langer op twee
locaties gewerkt wordt, was het ook dit jaar een uitdaging om te komen tot de beste aanpak voor
sommige activiteiten. Het vergt extra planning en mensen om twee locaties op tijd van versieringen,
versnaperingen e.d. te voorzien. Omdat deze nieuwe situatie nog in ontwikkeling is, zal dit ook
komende jaren nog flexibiliteit van de ouderraad vergen. Ook voor de Ouderraad heeft dit hele jaar in
het teken gestaan van de coronapandemie. Alle activiteiten waarvoor de Ouderraad verantwoordelijk
is, konden met wat aanpassingen gewoon plaatsvinden.
Activiteiten
Op basis van de activiteitenkalender die samen met de schoolleiding opgesteld wordt, verdeelt de
ouderraad de verschillende taken over de leden. Per activiteit is er één ouderraadcoördinator en een
aanspreekpunt van school. Afhankelijk van de omvang van de activiteit helpen andere ouderraadleden
of helpende handen mee met de activiteit.
De volgende activiteiten zijn ook dit schooljaar weer gerealiseerd, ondersteund en/of gefinancierd door
de ouderraad:
• Kinderboekenweek: elk jaar verstrekt de ouderraad tijdens de Kinderboekenweek een boek
aan elke klas.
• Schoolfotograaf: diverse ouderraadleden hebben het bezoek van de schoolfotograaf aan ’t
Reigerbos in goede banen geleid, kleding recht getrokken, haren (waar mogelijk) weer in
model gebracht en melksnorren weggepoetst.
• Sinterklaasfeest: elk kind kreeg van Sinterklaas weer een cadeautje in de schoen, van groep 1
t/m groep 8. De groepen 1 tot en met 5 mochten tijdens het Sinterklaasfeest ook nog een
cadeautje uitzoeken in De Schatkamer van Sinterklaas. De Schatkamer was wederom een
succes en we hopen deze komend jaar weer in te kunnen richten. Sint bracht afgelopen jaar
een bezoek aan school samen met zijn pieten, aan de groepen 1 tot en met 5. Natuurlijk
hebben alle kinderen lekker kunnen snoepen van pepernoten en taai taai. De bovenbouw
deed mee aan de surprises.
• Kerstfeest: kerst is niet gevierd vanwege de lockdown miv 18 december 2021.
• Voorleesontbijt: tijdens het voorleesontbijt in februari kregen de kinderen van de ouderraad
een eierkoek en/of een krentenbolletje en limonade.
• Paasontbijt: de ouderraad verzorgde ook dit jaar een paasontbijt. Voor de kleuters werden
chocolade eieren door de paashaas en de ouderraadleden verstopt in de gymzaal. De
paashaas was dit jaar Niels, de partner van één van onze ouderraadleden. De kinderen
hadden veel plezier.
• Koningsspelen: hiervoor heeft de ouderraad voor alle leerlingen een ijsje ingekocht en deze
over de verschillende groepen verdeeld. Daarnaast heeft de ouderraad een bijdrage geleverd
aan het luchtkussen, de crossfit en freerun.
• Dodenherdenking: De ouderraad heeft een krans ter beschikking gesteld, die door een aantal
kinderen uit groep 8 werd gelegd in de Dorpsstraat.
• Schoolreisje: de ouderraad heeft een kleine bijdrage geleverd aan de busreis.
• Afscheid groep 8: de kinderen ontvingen aan het einde van het schooljaar een groepsfoto met
alle namen van hun klasgenootjes, als herinnering aan hun Reigerbostijd.
• Bij mijlpalen zoals bijvoorbeeld een pensioen of leerkrachten die een kindje krijgen, verzorgt
de ouderraad een kleine attentie in de vorm van een kaartje of cadeautje. Dit jaar is juf Joke
met pensioen gegaan en ze heeft een attentie ontvangen van de ouderraad.
• Andere activiteiten die de ouderraad afgelopen jaar heeft ondersteund en gefinancierd: de
eindmusical van groep 8, versieringen om de school gezellig aan te kleden en de kosten van
de schoolbibliotheek. Bij diverse gelegenheden, zoals de Scholenmarkt en informatieavonden,
heeft de ouderraad koffie en thee verzorgd.
Naast bovenstaande activiteiten heeft de ouderraad gedurende het jaar overlegd/gesproken met de
schoolleiding over diverse onderwerpen die de kinderen aangaan. Ook besprak de ouderraad diverse
vragen en opmerkingen van ouders met de schoolleiding.

Inkomsten en ouderbijdrage
De inkomsten van de ouderraad bestonden in schooljaar 2021-2022 uit de ouderbijdrage van € 22,50
per kind. Naast genoemde activiteiten, werden met dit bedrag ook reserveringen gedaan voor grotere
uitgaven aan bijvoorbeeld toekomstige lustrum-vieringen en het onderhoud van het schoolplein. Voor
het schooljaar 2022-2023 zal dit bedrag aangehouden worden.
Bezetting ouderraad
De ouderraad bestond schooljaar 2021-2022 uit: Ayşe Plaizier(Voorzitter) Kristina Visser (secretaris),
Nurcan Balkan (penningmeester), Jolijn Tas, Sanne van Empel, Carolien Kasbergen, Mandy van
Weelie, Jantien Barelds & Laura Zuidema. Dit schooljaar zijn twee leden afgetreden. Suzanne Visser
is halverwege het schooljaar afgetreden en Laura Zuidema het einde van het schooljaar. Hun jongste
kinderen gaan naar de middelbare school en zij hebben geen kinderen meer op ’t Reigerbos in
schooljaar 2022-2023. We danken Suzanne en Laura voor hun jarenlange betrokkenheid bij en hun
inzet voor school.
En zo staat de ouderraad weer klaar om van schooljaar 2022-2023 een gezellig jaar te maken!
Zevenhuizen, 16 september 2022
Ayse Plaizier, voorzitter ouderraad 2022-2023

