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Jaarverslag ouderraad schooljaar 2020 - 2021
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 2020-2021
Irene Planken
Voorzitter
Wendy van Willigen
Penningmeester
Andrea van Veen
Marysia Fiecek
Laura van Rosmalen
Rabia El Moussaoui
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Daniella Juriaans
Leah Scholten

Secretaris
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Els de Bruijn
Sascha Bos

Team
Team

Aan het eind van het schooljaar hebben Wendy van Willigen, Leah Scholten, Marysia
Fiecek de ouderraad verlaten. Daniëlla Juriaans heeft halverwege het schooljaar
aangegeven te stoppen met de ouderraad.
De ouderraad heeft het afgelopen schooljaar 7 keer vergaderd.
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,
Sinterklaas, Kerst, Voorjaarsfeest, Pasen, Koningsspelen, Avond 4-daagse, Lief en Leed
en de werkgroep Eindfeest Groep 8.
Financiën
Helaas kunnen we op dit moment geen compleet financieel jaarverslag aanleveren. In
oktober 2020 is de rekening van de ouderraad opgeheven door de bank en het geld is op
een tussenrekening van de bank gezet. We hebben hierdoor een nieuwe rekening moeten
openen en het geld is daarna door de bank weer naar ons overgemaakt. Na de
overdracht van de penningmeester bleek dat het krijgen overzicht van de financiën nogal
wat uitzoekwerk is. Hiervoor hebben we de bank verzocht om afschriften van de oude
bankrekening.
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Schoolreis:
Helaas zijn we dit jaar niet op schoolreis geweest in verband met corona.
Uitgave: €
Kinderboekenweek:
Het thema van de Kinderboekenweek was dit jaar En Toen? Woensdag 30 september
2020 werd de Kinderboekenweek geopend. De juffen waren verkleed als figuren uit het
verleden en vertelden iets over de betreffende periode. Hierna rouleerde de juffen binnen
hun eigen ruimte.
In alle groepen was er een voorleeswedstrijd. Per ruimte werd er uiteindelijk een winnaar
gekozen. De Kinderboekenweek werd afgesloten met een voorlees finale voor de
winnaars uit groep 7 en 8.
Uitgave: € 24,96
1
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. Uiteraard is Rommelpiet langs geweest en heeft mee gedaan met de gymlessen.
Op 5 december lagen Sint en Piet te slapen in de teamkamer. De klassen mochten een
voor een naar binnen om Sint wakker te zingen. 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: € 1028,76
Er is van de reservering een nieuwe baard en pruik gekocht. Uitgave: € 434.
Kerst:
Helaas kon de kerstviering en het diner geen doorgang vinden vanwege Corona.
Uitgave: €0
Voorjaarsfeest:
Met het lentefeest hebben de kinderen in de middag een zakje chips en limonade
gekregen. Ze mochten spelletjes meenemen en daar hebben ze in de middag mee
gespeeld.
Uitgave: € 38,72
Pasen:
Vanwege de corona maatregelen heeft iedereen een paasontbijtje voor zichzelf mee
genomen. Er was gezorgd voor evt. extra eten voor de kinderen die geen feestelijk
ontbijt hadden maar dit was eigenlijk niet nodig. Er was nog gezorgd voor een
kleinigheidje in de vorm van paaseitjes voor alle kinderen.
Uitgave: € 80,37
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Koningsspelen:
Dit jaar zijn er per klas verschillende clinics gegeven door verschillende
sportverenigingen. Er werd gebokst, gesoftbald, gekorfbald en er was voor de groepen 4
tot en met 8 een sportquiz via kahoot.
Uitgave: € 0
Avond 4-daagse:
Dit jaar is de Avond 4-daagse niet doorgegaan vanwege Corona.
Uitgave: € 0
Lief en Leed:
Uitgave: € 0
Eindfeest:
Op Vrijdag 2 juli is er een superleuk eindfeest georganiseerd. Met allerlei soorten spellen,
een springkussen voor de kleuters en groep 3, een silent disco en een stormbaan voor de
hogere klassen. Verder was er fruit voor tussendoor en pannenkoeken voor de lunch.
Uitgave: dit heeft ons niets gekost en is betaald van het restant van het geld wat over
was van de brede school activiteiten.
Afscheid groep 8:
De musical van groep 8 werd dit jaar vanwege corona opgevoerd in de aula van het ONC
parkdreef. Hier werd na afloop ook een klein discomoment gehouden voor de leerlingen.
De leerlingen kregen allemaal een zonnebloem tijdens het afsluitende praatje.
Op donderdag 15 juli hebben de andere klassen groep 8 uitgezwaaid toen deze de school
“uitsprongen”.
Uitgave: € 19
Daarnaast hebben alle leerlingen van de Touwladder aan het einde van het schooljaar op
het schoolplein een ijsje gekregen van Zuliani’s Gelato.
Uitgave: € 299,20
Overig nieuws
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.

