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Jaarverslag ouderraad schooljaar 2021 - 2022 
 
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 2021-2022 
Irene Planken Voorzitter 
Andrea van Veen 
Debby van der Kamp 

Penningmeester 
Secretaris 

Romana Pereira Lid 
Angelique van Hofwegen Lid 
Laura van Rosmalen Lid 
Rabia El Moussaoui Lid 
Cindy Julien Lid 
Yonina van der Laan Lid 
Marjanne Soethof Lid 
  
Marjon de Bruijn  Team 
Sascha Bos  Team 
 

Aan het eind van het schooljaar hebben Laura van Rosmalen, en Rabia El Moussaoui de 
ouderraad verlaten. Irene Planken heeft de ouderraad na de kerstvakantie verlaten. 
Debby van der Kamp heeft toen ad interim de voorzittersfunctie overgenomen. 

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. 
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Schoolreis: 
We zijn op schoolreis geweest naar Drievliet. Dit was een leuke dag. En achteraf kreeg 
iedereen nog een zakje chips. 
Uitgave: € 4304,57 
 
Kinderboekenweek: 
Het thema van de Kinderboekenweek was dit jaar “Worden wat je wilt”.  
Donderdag 7 oktober 2021 werd de Kinderboekenweek geopend. Er was een vossenjacht 
met allemaal verschillende beroepen, en er werd door de leerkrachten voorgelezen 
binnen de ruimte onder het genot van een bekertje limonade. 
In de ruimte 1,2,3 konden kinderen vertellen over hun lieveingsboek. 
In alle andere 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: € 23,99 
 
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.  
Op 3 december kwamen Sinterklaas en de pieten natuurlijk langs op de touwladder. 
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: € 1034,93 
 
Kerst: 
Helaas kon de kerstviering en het diner geen doorgang vinden vanwege Corona. 
Uiteindelijk is er een foute kerstlunch gehouden op de dag voor de sluiting van de school. 
Uitgave: €0 
 
Carnaval: 
Met Carnaval hebben de kinderen in de middag popcorn en limonade gekregen. Iedereen 
was verkleed, en er werden verschillende spelletjes gedaan. 
Uitgave: € 27,86 
 
Pasen: 
Er was voor iedereen een lekker paasontbijt met onder andere een croissantje. Er was 
nog gezorgd voor een kleinigheidje in de vorm van paaseitjes voor alle kinderen.  
Uitgave: € 104,73 
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Koningsspelen: 
Voor de koningsspelen waren er voor de jongste groepen oud-hollandse spelletjes. Dit 
jaar zijn er verschillende clinics gegeven door verschillende verenigingen. Er was 
basketbal en badminton. Voor de groepen 6, 7 en 8 was er een voorlichting van het rode 
kruis over EHBO. Natuurlijk was er ook de koningsspelen lunch. 
Uitgave: € 77,24 
 
Avond 4-daagse: 
Er was dit jaar weer een avond 4-daagse. Van uit onze school liep er een groep mee met 
de 5 km en twee bikkels van onze school liepen de 10 km afstand. 
Uitgave: € 0 
 
Lief en Leed: 
We hebben dit jaar afscheid genomen van Juf Karin. 
Uitgave: € 0 
 
Zomerfeest: 
Op donderdag 23 juni is er een superleuk zomerfeest georganiseerd. Er waren 
springkussens, een stormbaan, er was een ijskraam, popcorn, suikerspin, je kon 
boogschieten, muziek maken en knutselen. 
Uitgave:  
 
Afscheid groep 8: 
De musical van groep 8 werd ook dit jaar opgevoerd in de aula van het ONC parkdreef. 
De leerlingen kregen allemaal een bloem tijdens het afsluitende praatje. Ook was er 
natuurlijk een klein feestje achteraf.  
Op donderdag 7 juli hebben de andere klassen groep 8 uitgezwaaid toen deze de school 
“uitsprongen”.  
Uitgave: € 0 
 
Daarnaast hebben alle leerlingen van de Touwladder aan het einde van het schooljaar op 
het schoolplein een ijsje gekregen van Zuliani’s Gelato. 
Uitgave: € 273,64 
 
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. 
 
 


