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Jaarverslag ouderraad schooljaar 2018 - 2019
Met dit verslag willen wij u als ouder(s)/verzorger(s) laten weten wat de ouderraad heeft
betekend voor uw kind(eren) op De Touwladder. Het afgelopen jaar heeft de ouderraad van
De Touwladder weer allerlei activiteiten georganiseerd. De ouderraad bestaat uit vrijwilligers
die de school zo goed mogelijk ondersteunen bij allerlei activiteiten voor de kinderen. Deze
vrijwilligers zijn vaders en moeders die 1 of meerdere kinderen bij De Touwladder op school
hebben.
Samenstelling Ouderraad schooljaar 2018-2019
Natascha Rombouts
Voorzitter
Wendy van Willigen
Penningmeester
Andrea van Veen
Secretaris
Petra van den Bos
Lid
Laura van Rosmalen
Lid
Ellen Olthof
Lid
Debby van der Kamp
Lid
Daniella Jurriaans
Lid
Monique van Wijland
Lid
Leah Scholten
Lid
Felicia Rodrigues
Lid
Yvonne Hofstede
Melissa Verkerk

Team
Team

Ellen, Petra, Felicia, Monique en Natascha hebben de Ouderraad aan het einde van het
schooljaar verlaten.
De ouderraad heeft het afgelopen schooljaar 7 keer vergaderd.
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Werkgroepen
Om alle activiteiten, die op school plaatsvinden, gestalte te geven, zijn er door de ouderraad
een aantal werkgroepen samengesteld uit leden van de ouderraad en het onderwijsteam. De
werkgroepen vergaderen zo vaak als zij nodig achten. De werkgroepen van afgelopen jaar
waren: Schoolreis, Schoolfotograaf, Kinderboekenweek, Dag van de Leerkracht, Sinterklaas,
Kerst, Carnaval, Pasen, Koningsspelen, Avond 4-daagse, Speurtocht, Lief en Leed en de
werkgroep Eindfeest Groep 8.
Schoolreis:
Op donderdag 20 september 2018 zijn de groepen 1, 2, 3 en 4 met de bus naar Avifauna
geweest. De vogels werden in hun verblijven bekeken, er is gespeeld in de speeltuin en
natuurlijk hebben de kinderen ook de vogelshow gezien. Er werd afgesloten met een heerlijk
ijsje. De groepen 5 t/m 7 zijn naar Blijdorp geweest. In groepjes zijn de dieren opgezocht en
natuurlijk werd ook de speeltuin niet overgeslagen. Aan het einde van de dag kreeg iedereen
ook nog een ijsje.
Uitgave: € 3.694,30
Kinderboekenweek:
Het thema van de Kinderboekenweek was dit jaar Vriendschap, en als liedje was er Kom
erbij! Woensdag 3 oktober 2018 werd de Kinderboekenweek geopend. Er werden door de
hele school slingers gemaakt van poppetjes en er was vanaf 12.30 uur een boekenmarkt.
In alle groepen was er een voorleeswedstrijd. Per ruimte werd er uiteindelijk een winnaar
gekozen. De Kinderboekenweek werd afgesloten met een spannende voorlees finale voor de
winnaars uit groep 7 en 8.
Uitgave: € 224,72
Dag van de Leerkracht:
Alle juffen zijn weer verwend op de dag van de leerkracht namens de leerlingen van de
Touwladder.
Uitgave: € 10,-
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Sinterklaas:
De school was weer mooi versierd door de ouderraad. De groepen 6 t/m 8 hadden 5 euro
mee naar huis gekregen van de ouderraad, om een cadeautje voor het dobbelspel te kopen.
Alle kinderen hebben op 22 november vanaf 17.30 uur hun schoen gezet en uiteraard is
Rommelpiet langs geweest om er wat lekkers in te doen en om rommel te maken in de
school. Rommelpiet had een beetje spijt gekregen en heeft de kinderen de volgende
ochtend geholpen met opruimen. Hij vond het zo gezellig bij ons op school dat hij de hele
ochtend is gebleven.
Op 5 december kwam Rommelpiet aanlopen over het dak en niet veel later kwamen ook
Sinterklaas en de andere pieten. Ze waren met een luchtballon gekomen maar het landen op
het plein was niet gelukt. Na de ontvangst buiten, gingen de groepen 1, 2 en 3 met hun
ouder(s)/verzorger(s) naar de aula voor de sint viering. Zij hebben voor Sinterklaas liedjes
gezongen, versjes opgezegd en dansjes laten zien. Daarna mochten de groepen 4 en 5 hun
ingestudeerde versjes, liedjes en dansjes aan Sinterklaas laten zien. Daarna is Sint natuurlijk
bij alle klassen even langsgelopen. Uiteraard had Sinterklaas ook mooie cadeautjes voor de
kinderen van groep 1 t/m 5 meegenomen.
De kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben het dobbelspel gespeeld en allerlei
sinterklaasspellen gedaan. Alle kinderen hebben s’ middags een zakje strooigoed en
limonade gekregen.
Uitgave: €1029,70
Kerst:
De school was ook nu weer mooi versierd door de ouderraad. Er zijn kerstkaarten gemaakt
en deze zijn aangeboden aan de ouderen in een verzorgingshuis. Op 19 december was er in
de avond een kerstviering op school. De kinderen hadden allemaal iets meegenomen en dat
werd per ruimte geserveerd door obers. De kinderen hadden liedjes ingestudeerd en deze
laten horen als afsluiting van de kerstviering.
Uitgave: €192,18
Carnaval:
Op 22 februari vierden we carnaval. In de ochtend werden per groep verschillende
workshops gegeven. Er werd gedanst, er was grimeren, liedjes schrijven, en zelfs circus les.
In de middag werd er geknutseld. En iedereen was natuurlijk verkleed.
Uitgave: €28,07
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Koningsspelen:
Dit jaar werd de koningsspelen in 3 delen gehouden. Groep 1,2 en 3 hebben op school
ontbeten samen met groep 7 en 8. Daarna was er een leuke circus-les waar er verschillende
trucs werden geleerd. Na de les mochten de kinderen nog een demonstratie geven aan hun
ouders, opa’s en oma’s.
Groep 4, 5 en 6 werden om 8.45 verwacht op atletiekvereniging Illion. Nadat zij ontbeten
hadden, kregen zij samen met groepen van andere scholen verschillende workshops/clinics
in verschillende sporten (o.a. honkbal, atletiek, tennis). Groep 7 en 8 gingen in de middag
naar het Noord-AA. Hier konden zij sporten en klimmen op een klimwand. Daarna gingen ze
een drakenbootrace houden.
Uitgave: € 20,54
Pasen:
Voor het paasontbijt hadden alle kinderen een lootje getrokken om voor een hun klasgenoot
een heerlijk ontbijtje te maken. Wat een leuke, heerlijke creatieve ontbijtjes waren er
gemaakt voor elkaar. In de middag was er een viering op school. De viering werd verdeeld
i.v.m. de ruimte, eerst gingen de groepen 1/2/4 en 6, daarna was het de beurt aan de
groepen 3/5/7 en 8. Terwijl de ene helft van de school de viering had werd er door de
andere groepen spelletjes gedaan. Al met al een gezellige dag.
Uitgave: €68,52
Avond 4-daagse:
Dit jaar hebben we met meer dan 70 kinderen de avondvierdaagse gelopen. Dit jaar was er
ook een flink aantal kinderen die de 10 km gelopen hebben elke avond. Ook dit jaar had de
werkgroep weer thema’s bedacht om verkleed te gaan.
Uitgave: €23,06
Speurtocht:
Dit jaar was er als eindejaars-activiteit een speurtocht georganiseerd. Kinderen moesten
hier een route lopen en onderweg moesten ze opdrachten doen en vragen beantwoorden.
Onderweg moest er ook een foto gemaakt worden met een touwladder-vlaggetje. Als
afsluiter kreeg iedereen een ijsje.
Uitgave: €14,85
Lief en Leed:
We hebben dit jaar afscheid genomen van juf Nollie, juf Irene van de administratie en juf
Astrid.
Uitgave: €34,25
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Eindfeest groep 8:
De afscheidsavond voor groep 8 was op 17 juli. Na het opvoeren van de musical waren er de
afscheidstoespraakjes van de juffen. Vervolgens was het tijd voor een afscheidsfeest in het
lokaal van groep 8. Voor de ouders en de juffen was er een drankje geregeld in de
teamkamer. Op donderdag 18 hebben de andere klassen groep 8 uitgezwaaid toen deze de
school “uitsprongen”.
Uitgave: €166,66
Overig nieuws
Daarnaast hebben alle leerlingen van de Touwladder aan het einde van het schooljaar op het
schoolplein een ijsje gekregen van Zuliani’s Gelato.
Uitgave: €300,Wij willen alle ouder(s)/verzorger(s) bedanken voor hun hulp bij de diverse activiteiten.
Tenslotte
Wij hopen dat u in het nieuwe schooljaar allemaal de ouderbijdrage gaat betalen, waardoor
alle geplande activiteiten gewoon doorgang kunnen vinden. De kinderen genieten er elke
keer weer van.

