
Jaarverslag Schooljaar 2020 / 2021  

Beste ouders,  

Bijgaand lezen jullie het jaarverslag van de OR over het jaar 2020/2021.  

In het schooljaar 2020/2021 bestond de ouderraad uit: Mick Werkendam (voorzitter), Gabrielle 

Daudeij (Penningmeester), Mandy Steenbergen, Barbara Castelein , Laura Gabriel en Ellen Euverman 

(beiden sinds dit jaar bij de OR). 

Uiteraard was dit voor iedereen een bijzonder jaar in verband met de corona maatregelen, de 

ouders mochten niet op school komen en de kinderen afzetten op het schoolplein werd een nieuwe 

gewoonte. Het schoolreisje kon niet doorgaan en de Pijlstart en de Kerstborrel warden helaas ook 

gecancelled. Toch hebben wij als OR geprobeerd een aantal leuke activiteiten te organiseren voor de 

kinderen, in dit verslag lichten we er een paar uit.  

• Klassenbudget waar de leerkracht naar eigen inzicht spullen voor mag kopen voor de klas  

• Sinterklaas ingehuurd en meegedaan met het Sinterklaas journal 

• Sinterklaas kadootjes voor alle kinderen 

• Sinterklaas snoepgoed en versiering  

• Tijdens de Corona sluiting mochten alle kinderen naar het schoolplein komen voor een 

kleine traktatie (kanjer stroopwafel) en een tegoedbon van de Bree.  

• We hebben een persoonlijke placemat voor elk kind geregeld voor het paasontbijt  

• Voor het schoolplein hebben wij de mooie “speelballen” voor beide schoolpleinen 

aangekocht en schoolplein markering verzorgt.  

• Er zijn leesboeken voor school aangeschaft voor alle klassen.  

• We hebben aan het eind van het schooljaar ijsjes uitgedeeld op het schoolplein  

• Een bijdrage voor de externe locatie voor de groep 8 musical met livestream (ivm Corona 

mocht dit alleen op een externe locatie)  

• Bijdrage voor het afscheidsfeest van groep 8  

De bezetting in de OR rouleert en ook dit jaar hebben een aantal leden aangegeven te zullen 

stoppen. Dat zijn in dit geval Mick Werkendam die al vele jaren actief is voor de OR en het afgelopen 

jaar voorzitter was en Many Steenbergen. Wij willen Mick en Mandy dan ook hartelijk bedanken 

voor hun inzet in de OR de afgelopen jaren.  

Voor het jaar 2021/2022 hebben we een nieuwe voorzitter (Barbara Castelein) en een nieuwe 

penningmeester (Ellen Euverman). Daarnaast hebben we een nieuw OR lid Marlène de Fonkert.  

Mochten jullie nog vragen hebben, neem gerust contact op met onze voorzitter Barbara Castelein 

via e-mail (or@obs-depijlstaart.nl)  

 

Hartelijke groet, 

Van de ouderraad 

Barbara, Gabriëlle, Laura, Marlene & Ellen 

  

mailto:or@obs-depijlstaart.nl


Financiele verslag  

Bijgaand een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de ouderraad voor schooljaar 2020/2021  

 

 

Daarnaast hebben wij als gevolg van de veiling begin 2020 nog een spaarrekening waar wij grotere 

extra uitgaven van mogen doen. Bijgaand de uitgaven van de spaarrekening voor schooljaar 

2020/2021:  

 

 

Mochten er vragen zijn, neem gerust contact op met eerder genoemd nummer.  

 

 

  

Overzicht 2020/2021 Inkomsten en uitgaven 

Vrijwillige Ouderbijdrage 5.538                      

Klassenbudget -500                        

Sinterklaas -2.544                     

Pasen -600                        

Voorjaaractie tegoedbon + kanjer -829                        

Bijdrage musical en eindfeest groep 8 -1.500                     

Ijsjes voorjaar -60                          

Overig (Pijlstart factuur 2019/2020) -556                        

Totaal -1.051                     

Uitgaven spaarrekening 2020/2021 

Schoolplein (spaarrekening) -5.610                     

Gift schoolboeken (spaarrekening) -1.000                     

Totaal -6.610                     


