Jaarverslag 2020/2021
Vanwege de versoepelingen aan het begin van het schooljaar 2020-2021 hadden we de hoop dat
veel van onze geplande activiteiten in de voorgestelde vorm door konden gaan. Dit bleek helaas niet
het geval te zijn. Vanwege de tweede Corona golf in Nederland zijn de scholen wederom een
periode gesloten geweest en hebben de kinderen thuisonderwijs genoten. De OR heeft echter
continu gedacht in mogelijkheden en heeft waar het mocht en kon, toch een aantal leuke
activiteiten georganiseerd voor de kinderen van de Willibrordschool. Onderstaand een
chronologisch overzicht van de activiteiten die de Ouderraad, in samenwerking met het team
groepsleerkrachten, gedurende het schooljaar 2020-2021 heeft georganiseerd.
Helaas hebben wij aan het begin van het schooljaar afscheid genomen van Tessa Peperkamp, Dorien
Valkering en Bas Kleverlaan. Wij zijn blij dat we ons team hebben kunnen versterken met Manon van
Beek.
1. Schoolreisje
Het schoolreisje kon dit jaar helaas niet doorgaan vanwege de tweede en derde golf van
Covid-19. De OR heeft verschillende scenario's uitgewerkt, maar deze hebben helaas geen
doorgang kunnen vinden.
2. ALV
De ALV werd gehouden op 18 november 2020 via Teams. Het jaarverslag werd kort
besproken, de jaarrekening 2019/2020 en de begroting 2020/2021 werden goedgekeurd.
Verder deed de MR verslag van haar activiteiten gedurende het afgelopen schooljaar.
3. Sinterklaas
In de weken voor de sinterklaasviering werd de school in Sinterklaas sfeer gebracht. De
schoen mocht worden gezet en op 4 december kwamen de kinderen erachter dat
Sinterklaas op school had geslapen! Dat zorgde voor veel hilariteit. Gelukkig konden we de
pakjeskamer weer inrichten en gingen alle kinderen naar huis met leuke cadeaus.
4. Kerst
De versiercommissie kon dit jaar gelukkig weer helemaal los gaan om de school in
kerstsferen te brengen. Getooid met mondkapjes en met hulp van zowel OR leden als
enthousiaste ouders was de school binnen no time omgetoverd tot een heus kerstwalhalla.
Het zag er weer geweldig uit!
Helaas kon de traditionele kerstviering in de Willibrorduskerk niet doorgaan. Wel hebben de
kinderen met elkaar genoten van een volledig verzorgd kerstontbijt. De kerstcommissie
heeft ervoor gezorgd dat het de kinderen aan niets ontbrak. Bovendien kreeg ieder kind een
mooie kerstmuts.
5. Carnaval
Vanwege Covid-19 is er voor het tweede jaar op rij in bescheiden vorm aandacht besteed
aan carnaval. De school was feestelijk versierd met vlaggetjes. De kinderen mochten
alleemaal verkleed of in hun onesie naar school. Er is vooral veel geknutseld in de eigen
klassen en er zijn leuke spelletjes gedaan.

6. Pasen
Net zoals met Kerst, kregen de kinderen ook met Pasen een mooi paasontbijt
voorgeschoteld. Ze hebben hier enorm van genoten. Bovendien huppelde de Paashaas weer
vrolijk rond op het schoolplein en konden de kinderen eieren zoeken.
7. Schoolfotograaf
De schoolfotograaf was dit jaar weer welkom in de school. Zij het in aangepaste vorm. Zo
konden de kinderen op de foto in het speellokaal en zijn er buiten klassenfoto's gemaakt.
8. Jaarafsluiting
De jaarafsluiting werd dit jaar zonder ouders gevierd. Wel had de ouderraad voor een mooi
programma gezorgd. Zo stonden er op het onderbouwplein een draaimolen en springkussen
en een kraam met limo en water. Op het bovenbouwplein stond er een gave stormbaan met
een aantal leuke spellen zodat alle kinderen zich optimaal konden uitleven. Dit alles werd
compleet gemaakt met een ijsje van ijssalon Di Fiorentina.
9. Papiercontainer
Een groep ouders, de zogenoemde ‘stampers’ heeft zich wederom ingezet om bij toerbeurt
de papiercontainer bij het Vennewater aan te stampen. De opbrengst van het oud papier is
nog steeds een belangrijke inkomstenbron voor de oudervereniging. Ook al is de waarde van
het papier de afgelopen periode gedaald.
10. Overige activiteiten
Naast genoemde activiteiten helpt de Ouderraad waar zij kan, zoals bijvoorbeeld bij de
kledinginzameling en de musical.
11. Ouderraad
Het afgelopen jaar telde de Ouderraad 10 leden, te weten; Martine Tervoort, Dennis
Lenderink, Manon van Beek, Patricia Spijkerman, Anouk Kesselaar, Marleen Bibo, Arjan Tuin,
Rob den Nijs, Owen Moor en Wouter van der Klugt. Vanuit het team was dit jaar Eva van
der Velden verbonden aan de Ouderraad.

