
 

Jaarverslag van de ouderraad van cbs De Bouwsteen ’s-Gravendeel over het schooljaar 

2021– 2022. 

Dit verslag is een overzicht van de activiteiten waaraan de ouderraad heeft meegewerkt. 

Samenstelling Ouderraad: 

De ouderraad bestond dit schooljaar uit de volgende leden: Deborah van Waardenburg 
(voorzitter), Nathalie Bramer (secretaris), Liane Fix (penningmeester), Diana van Prooijen 
(algemeen adjunct), Nienke Zielstra, Claudia de Klerk, Paula Kegel, Rianne Diepenveen, Erna 
van Berkel, Mariëtte Verbree, Tamara Dubbeldam en Suzan Moerland. Rianne en Suzan zijn 
dit jaar begonnen als lid.  
 
Overleg: 
De ouderraad heeft dit jaar 5 keer vergaderd. Hierbij was namens het leerkrachtenteam 
aanwezig Marjo van der Vorm. De interim-directeur Rose Nootenboom en de voorzitter van 
de medezeggenschapsraad ontvangen tevens de uitnodigingen en de verslagen van de 
vergaderingen. 
 
 

September- Oktober:                                                                    
 
Aan het begin van het schooljaar hebben we de docenten verrast met een kleinigheidje voor 
de start van het nieuwe schooljaar.  

 
Het schoolreisje was dit jaar op 14 september. De kleuters zijn naar De Belhamel geweest en 
groep 3 t/m 7 naar Duinrell. Het vertrek vanaf sportpark 'De Trekdam' verliep goed, mede 
dankzij de ouderraad die het verkeer regelde. Veel ouderraadleden zijn mee geweest als 
begeleiders. 
 
Op 4 oktober was de 1e kleuterinstuif van dit schooljaar, voor kinderen van 3 jaar. Peuters 
kunnen deze dag komen kijken op onze school samen met hun ouders. De ouders hebben de 
gelegenheid om vragen te stellen aan leerkrachten. De ouderraad helpt bij het versieren, 
maken van welkomstmappen voor de belangstellenden, koffie verzorgen e.d. In de loop van 
het jaar is er nog driemaal een kleuterinstuif (januari, maart, juni). 
 
November- December: 
 



Helaas kon de ouderraad dit jaar niks betekenen bij de Dankdag door de coronamaatregelen.  
 
Dit jaar is plakbandpiet op visite geweest bij de Bouwsteen en heeft heel veel plakband mee 
genomen waardoor de cadeautjes niet meer ingepakt konden worden. Gelukkig is dit op tijd 
nog goed gekomen. De aankomst van Sint en pieten is gedeeld via een livestream en de 
klassen mochten om de beurt bij Sint langs komen in het speellokaal. Natuurlijk had Sint ook 
cadeautjes bij zich: de kleuters hebben een leuk dokterskoffertje gekregen en de oudere 
groepen een duurzaam spel: mikado of domino of een leuk boek. Ook heeft Sint alle juffen 
en meesters getrakteerd op een lekker chocoladehart. De Pieten hadden snoepgoed bij zich 
waar de kinderen heerlijk van hebben gesmikkeld. De Sinterklaascommissie van de 
ouderraad heeft verder de school nog feestelijk versierd.  
 
Met de kerst is de school ook weer mooi versierd. Daarnaast hebben we aan de kinderen 
een pakje drinken met een kerstkransje uitgedeeld. Ook hebben de kinderen een mooie 
kersthanger mee naar huis gekregen. 
 
Januari- Februari – Maart: 
Het meester en juffenfeest vond dit jaar plaats op 18 maart. De ouderraad heeft voor de 
leerlingen een Whatsapp spel georganiseerd. Dit is erg enthousiast door de leerlingen en 
docenten ontvangen.  
 
April en mei: 
Op 1 april is er door de Stichting Roparun een mini Roparun georganiseerd waarbij de 
kinderen geld opgehaald hebben en rondjes om de speeltuin in de Lindehof gingen rennen. 
De ouderraad heeft voor drinken en een versnapering gezorgd. 
 

 
 
 
 



Op 14 april werd Pasen gevierd. De leerlingen hebben een heerlijke lunch van de ouderraad 
ontvangen. Ze hebben onder andere een gekookt ei, jus d’orange en lekkere broodjes met 
beleg gekregen.  
 
In week 19 stond ook de schoolfotograaf op het programma, opnieuw door fotograaf 
Elizabeth Heijblom. De ouderraad maakt de afspraken met de fotograaf en ondersteunt 
praktisch bij het maken van de foto’s, zoals kinderen ophalen uit de klassen, enz. 
 
Juni – Juli: 
 
Vrijdag 22 april Koningsspelen! 
De groepen 1 en 2 waren op school en hebben leuke spelletjes gedaan rondom de school. 
De groepen 3, 4 en 5 zijn rond 8.45 uur gestart op de sportvelden. Op de velden waren 
diverse spellen klaargezet, zoals boksen, voetballen en de stormbaan. Die laatste wat toch 
wel de favoriet van veel kinderen! 
Rond 10.30 uur gingen de groepen 3 t/m 5 naar school en kwamen de groepen 6, 7 en 8 naar 
de sportvelden. Meester Luc was er maar druk mee: een pleister op de knie, een bekertje 
water voor de schrik, een check op een duim of deze niet gebroken was…. 
Op school hebben de groepen allemaal hun eigen invulling gegeven aan de ‘Koningsspelen’, 
maar de groepen hebben allemaal wat leuks met elkaar gedaan als groep. 
Niet te plannen, maar ook het weer werkte goed mee; het zonnetje scheen heerlijk! De 
ouderraad heeft deze dag voor de catering gezorgd: het drinken, groente/fruit en de 
ontbijtkoek. Daarnaast waren er diverse leden van de ouderraad, maar ook een aantal hulp-
ouders, aanwezig om te helpen.  
 
Groep 8 ging 31 mei op kamp. De ouderraad levert een kleine financiële bijdrage aan het 
kamp. 
 
Op 4 juni liep een team van 24 kinderen en ouders de 12 km van de Biwanto. 
De ouderraad zorgt onderweg op 3 plaatsen voor drinken en iets lekkers. Bij aankomst heeft 
iedereen nog een verfrissend ijsje gekregen.  

 
 
 
De afscheidsavonden van de groepen 8 waren in de laatste schoolweek. We kijken deze 
avond naar de musical en er is een persoonlijk afscheid van alle kinderen door de 
leerkrachten. De ouderraad zorgt in de pauze voor uitgebreide hapjes en drankjes voor de 
kinderen, ouders en het team. 



Alle kinderen krijgen van de ouderraad een herinnering. Dit in de vorm van een tasje met 
een foto erop met daarin een afscheidsboek over de school, de kinderen, een persoonlijke 
groet, foto’s enz. 
De laatste donderdag van het schooljaar sluiten de groepen 8 traditiegetrouw het schooljaar 
af met het uitdelen van snoepjes aan de hele school en worden daarna door een haag naar 
buiten begeleid. 

 
 
 
In juni sluit de ouderraad gezamenlijk het jaar af met een etentje (op eigen kosten). We 
nemen afscheid van Paula en Erna. Er is een oproepje uitgegaan voor nieuwe leden, 
waarop 5 reacties zijn ontvangen. Aan deze ouders is in een gesprek toegelicht wat de 
ouderraad zoal doet en wat er verwacht wordt. In het nieuwe schooljaar starten de nieuwe 
leden. 
 
Diversen 

 Verkeer: De ouderraad organiseert het verkeersexamen in samenwerking met de 
ouderraad van obs De Schelf.  

 Adoptie: Via de stichting Woord en Daad steunen wij 4 sponsorkinderen. 

 Identiteit: de ouderraad is vertegenwoordigd in de commissie identiteit (overleg met 
o.a. de kerken). 

 Grabbelton: de ouderraad verzorgt de grabbelton. Wanneer de leerlingen jarig zijn 
mogen zij hier een cadeautje uit halen.  

 Ouderbijdrage: hiervoor wordt verwezen naar het financiële jaarverslag.  
 


