Algemeen jaarverslag
Oudervereniging openbare
basisschool Toermalijn
Schooljaar 2021 / 2022

Toermalijn OV

1. Inleiding
Dit is het algemeen jaarverslag van de oudervereniging van openbare
basisschool Toermalijn.
Het doel van dit jaarverslag is om u te informeren over de samenstelling
van het algemeen en dagelijks bestuur van de vereniging en de
activiteiten die de vereniging het schooljaar 2021/2022 heeft
georganiseerd.
In hoofdstuk 2 beschrijven we de samenstelling van de oudervereniging
en de wijzigingen die hebben plaatsgevonden. In hoofdstuk 3 informeren
wij u over een paar activiteiten die de vereniging onder andere heeft
georganiseerd.
Namens de oudervereniging,
De voorzitter,
---------------

De secretaris,
Maaike Stokkink

Penningmeester,
Simone Ammeraal-Koenders
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2. De samenstelling van het algemeen en dagelijks bestuur.
De oudervereniging openbare basisschool Toermalijn is opgericht op 17
oktober 2019 tijdens de algemene oprichtingsvergadering.
Het afgelopen schooljaar waren de volgende mensen bestuurslid:
•

Maaike Stokkink, secretaris

•

Simone Ammeraal-Koenders, penningmeester

Voor de benoeming heeft geen verkiezing plaatsgevonden omdat het aantal
verkiesbare kandidaten lager lag dan het maximaal toegestane aantal leden van
12.
Het dagelijkse bestuur bleef ongewijzigd: ……..is voorzitter, penningmeester blijft
Simone Ammeraal-Koenders en Maaike Stokkink blijft secretaris (stopt na dit
schooljaar 2021/2022)

3. De activiteiten.
De oudervereniging heeft in het schooljaar 2021 / 2022 de volgende
activiteiten georganiseerd:
• Schoolreisje
• Sinterklaasfeest
• Kerstdiner
• Lenteontbijt
• Verkleedfeest
• Groot Schoolproject
• Excursie
• Koningsspelen
• Schoolfotograaf
• Jantje Beton
• Kamp
• Eindfeest

In het onderstaande zullen een aantal van deze activiteiten van de
oudervereniging kort worden toegelicht:

Het sinterklaasfeest
De organisatie van Sinterklaas verliep goed. De pietjes waren geregeld
voor het strooien en voorlezen. Het strooien kon helaas op het laatste
moment niet doorgaan in verband met de oplopende cijfers van
coronabesmettingen.
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Vlak voor de grote dag, 5 december 2021, moest het omgegooid worden
aangezien de Sint niet kon komen zoals bedacht was. Uiteindelijk was de
Sint al in school.
Vlak voor de dag was er even stress toen het team met een wijziging
kwam in de aankomst van de Sint op school. Ook dit in verband met de
oplopende cijfers van corona. Maar gelukkig was er snel iets anders
geregeld.
Sint was al in school toen de kinderen binnen kwamen. Het was een mooi
feest met leuke cadeautjes en surprises. De kinderen hebben genoten.

Het kerstdiner.
Na het vertrek van de Sint werd de school dezelfde dag in kerstsferen
gebracht.
Door corona kon er geen kerstdiner plaatsvinden. Ter compensatie
hebben we snel een kerstlunch kunnen regelen. Ook dit was een succes zo
op korte termijn.

Lenteontbijt
’s Ochtends om 7.30 uur waren er al vrijwillige ouders druk bezig met
bakjes vullen met zoet beleg en bordjes met vleeswaren en kaas
neerzetten. Met bolletjes, boterhammen, crackers of beschuit konden de
kinderen hun eigen bordje samenstellen. En nog een tweede bordje en
soms zelfs een derde bordje….
De afgelopen jaren houden we een strakke administratie bij over wat er
gekocht wordt en wat er over blijft, zodat we ook aankomend jaar weer
een goede inschatting kunnen maken.

Verkleedfeest.
Het verkleedfeest werd dit jaar op vrijdag 25 februari 2022 gevierd. Met
o.a. optredens en de polonaise was het een gezellige dag.

Eindfeest
In mei 2022 is de commissie al online bij elkaar gekomen om het een en
ander te starten. Na meerdere overleggen was het eindfeest op 21 juli
2022 een groot succes. Uiteraard hebben we er weer dingen van geleerd
zodat wellicht volgend jaar verbeterpunten kunnen worden toegepast.

En verder.....
De OV heeft de tweejaarlijkse schoolreis bekostigd. Er is al overleg
gevoerd over de toekomst van het schoolreisje omdat het de vraag is of
dit in de toekomst financieel haalbaar blijft. Dit zal ook de komende jaren
onderwerp van gesprek blijven. Vanwege corona zal er gekeken worden
of we volgend schooljaar (2022/2023) nog een keer op schoolreisje
kunnen gaan en dan daarna weer het tweejaarlijks oppakken.
De OV heeft ook een financiële bijdrage geleverd aan de Koningsspelen
(drinken, wat lekkers en spelmateriaal onderbouw) en de
Avondvierdaagse.
Ook hebben we twee leden in het zonnetje gezet tijdens het eindfeest
vanwege hun vertrek uit de oudervereniging. Dit waren Maaike Stokkink
(secretaris van de OV en moeder van Dana en Indy van der Vegt) en
Marije Spaargaren (OV-lid en moeder van Mees Kraaijvanger)

---
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