
Ouderraad Schakel 2019/2020 
Voorzitter: Hanneke van der Velde 
Penningmeester: Bart van Dasler 
Secretaris: Ineke Oudshoorn 
Algemeen: Sandy van Schaik 
Algemeen: Anne-Marie de Haan 
Algemeen: Petra Verbruggen 
Algemeen: Janneke Bruggraaff 

Namens het team/bestuur: Marius-Jan Breugem  
 

Jaarverslag ouderraad schooljaar 2019/2020. 

De ouderraad bestond het afgelopen jaar uit de volgende personen: Ineke Oudshoorn (secretaris), 
Bart van Dasler (penningmeester), Sandy van Schaik, Anne-Marie de Haan, Petra Verbruggen, 
Janneke Burggraaf, Marius-Jan Breugem ( namens het team en het bestuur) en Hanneke van der 
Velde (voorzitter). 
 
In september hebben wij onze school weer ingeschreven om mee te doen met het 
EU-fruitprogramma, hiervoor zijn we als school  ingeloot. Dit betekende dat er vanaf halverwege 
november 2019 voor ieder kind 3 stuks groente of fruit per week uit te delen was. Het was de 
bedoeling dat dit door zou lopen tot half april 2020. Maar hier kwam een abrupt einde aan toen de 
school moest sluiten op 16 maart 2020 vanwege de Corona maatregelen die de overheid had 
opgelegd. De ouderraad verzorgde samen met een aantal ouders de verdeling van het fruit over 
de groepen. Bij deze willen wij de ouders die ons hierbij geholpen hebben nog hartelijk bedanken 
voor hun hulp. 

Tijdens de eerste vergadering van het schooljaar kwam Sinterklaas en Kerst al aan bod en werden 
de commissies ingedeeld. De Sinterklaascommissie ging direct van start en heeft cadeautjes 
uitgezocht, waaruit de ouders van groep 1 t/m 4 een cadeau konden kiezen voor hun kind. 
Sinterklaas en de Pieten werden gevraagd, en de diverse benodigdheden en lekkernijen voor dit 
feest zijn aangeschaft. Bij het regelen van het Sinterklaasfeest hoort ook het versieren van de 
school en alle hand- en spandiensten op 5 december zelf. 

Op donderdag 7 november 2019 deed de Schakel mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Samen 
met diverse ouders heeft de ouderraad geholpen met de voorbereidingen, zodat alles netjes klaar 
stond tijdens het ontbijt. De kinderen werden voorzien van drinken e.d. en na afloop is er weer 
gezorgd dat de school weer netjes was opgeruimd. 

Nadat Sinterklaas vertrokken was werd de school in kerstsfeer gebracht. De kerstviering werd dit 
jaar op school gehouden in de eigen klaslokalen. De kinderen hadden deze dag een 
continurooster, waardoor er ‘s middags een ‘kerstlunch’ op school genuttigd kon worden. Ieder 
kind mocht iets lekkers meenemen, waarvan de hele klas kon proeven. ‘s Avonds kwamen de 
kinderen weer op school voor de kerstviering. De kinderen kregen in de klas chocolademelk of 
limonade en een kerstkransje. Op het plein deelde de ouderraad chocolademelk uit, maar ook 
glühwein.  Na de viering kwamen de kinderen naar buiten, waar we met elkaar ouders, leerlingen 
en leerkrachten nog een paar kerstliederen hebben gezongen. 
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Normaal gesproken zou er nog een verslag komen over hoe de ouderraad het koningsontbijt 
geregeld zou hebben, onze hulp bij het schoolreisje e.d. maar helaas is het dit jaar anders gegaan. 
Op 16 maart moest onze school, net als alle andere basisscholen in Nederland, de deuren sluiten 
vanwege de corona maatregelen. Gelukkig mocht er na de meivakantie, deels, en na de juni 
vakantie weer helemaal les gegeven worden. Maar dit betekende niet dat alle activiteiten weer 
door konden gaan.  

Toch konden we de leerlingen (en leerkrachten) verrassen met een ijsje op de laatste 
donderdagmiddag voor de vakantie. De ijsbeer kwam met de kar op het plein en alle leerlingen 
mochten een ijsje met hun klas komen halen. 

Op 16 juni 2020 hebben wij als ouderraad het schooljaar 2019/2020 met een vergadering 
afgesloten. Zelf heb ik deze avond als ouderraadslid afscheid genomen, omdat mijn dochter Roos 
(groep 8) dit jaar ook afscheid neemt. Hierdoor heb ik geen kinderen meer op de Schakel. 
Helemaal afscheid neem ik niet, want ik blijf gewoon mijn werk doen op de Schakel als 
administratief medewerkster.  

Volgend schooljaar neemt Anne-Marie de Haan het voorzitterschap van mij over, daar zijn we 
allemaal erg blij mee. En bij deze wensen wij Anne-Marie veel succes. 

Tot zover het verslag van de ouderraad. Iedereen die ons op zijn of haar manier heeft geholpen: 
Hartelijk bedankt!  
De ouderraad hoopt ook in het komende jaar weer een beroep op u te mogen doen.  

Heeft u opmerkingen of vragen, spreekt u dan gerust een ouderraadslid aan. 

Hartelijke groet, 
Hanneke van der Velde (voorzitter).  
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