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Introductie:  

 

Voor u ligt het jaarverslag van de oudervereniging van basisschool Trifolium over het schooljaar 

2019-2020. 

 

In dit verslag blikken wij terug op de door de vereniging uitgevoerde activiteiten en kunt u het 

financiële jaarverslag inzien.  

 

De oudervereniging bestaat dit schooljaar uit: 

Shirley Nooij     Teun (groep 6)     Voorzitter 

Patricia Toonen   Evi (groep 4) Bram (groep 1/2A)   Secretaris 

Joyce Gerbracht    Sophia (groep 3) Philène (groep 1/2B)  Penningmeester Yvette 

Gerritsen           Jordey (groep 5)     OV lid 

Anne-Marie Kanters  Bodil (groep 4) en Sven (groep 1/2A)  OV lid 

Nadia Vijselaar    Elena (groep 4)      OV lid 

Denise Schouwink   Maud (groep 4) en Luuk (groep 1/2A)   OV lid 

Bianca van Arkens  Senn (groep 3)      OV lid 

Patricia Langenberg    Juna (groep 6)      OV lid 

Marloes Ernest   Stef (groep 7) en Janna (groep 3)    OV lid 

 

Deze 10 ouders ondersteunen het team op enthousiaste wijze bij de organisatie van activiteiten en 

festiviteiten in en om de school. Daarnaast heeft de oudervereniging de taak de betrokkenheid van 

ouders bij de school te bevorderen en de belangen van de ouders te behartigen. Het afgelopen 

schooljaar hebben we afscheid genomen van de voorzitter en 1 lid. Hierdoor ontstonden 2 vacatures 

binnen de OV. Denise en Marloes nemen gezamenlijk de functie van voorzitter over.  

Yvette en Anne-Marie zijn erbij gekomen als nieuwe leden.  

 

Het afgelopen jaar hebben er vijf OV vergaderingen plaatsgevonden. Tijdens deze vergaderingen 

worden de lopende en komende activiteiten en festiviteiten besproken. Mirjam Tamminga, 

leerkracht groep 1/2B, is tijdens deze OV vergaderingen namens het team aanwezig.  

Tijdens de startvergadering worden er activiteitencommissies samengesteld met daarin teamleden 

en leden van de oudervereniging. 

 

Deze commissies gaan vervolgens zelfstandig aan de slag met uiteenlopende thema’s, van 

koningsspelen tot aan de organisatie van een onvergetelijk sinterklaasfeest. De verantwoordelijkheid 

van de commissies ligt bij de teamleden en de OV speelt daarbij een ondersteunende rol. Bij 

specifieke commissies wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een draaiboek. Na afronding 

van een commissie wordt er geëvalueerd en daar waar nodig aanpassingen in een bestaand 

draaiboek vastgelegd. Als oudervereniging kijken wij, ondanks corona, terug op een geslaagd 

schooljaar.  

 

Namens de oudervereniging,                                                                                                                          

Denise en Marloes – voorzitters 
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Kinderboekenweek: 

 

Dit jaar stonden voertuigen centraal tijdens de 

Kinderboekenweek: Reis mee! 

 

De Kinderboekenweek werd op 3 oktober geopend met een liedje en een stukje op het schoolplein. 

Vanaf de opening tot en met 13 oktober zijn er in de klassen verschillende leesactiviteiten gedaan 

met dank aan alle enthousiaste ouders / opa’s en oma’s die hierbij hebben geholpen. 

Leden van de oudervereniging hebben de gangen versierd en de boekenmarkt opgetuigd. De 

boekenmarkt heeft iets meer dan 125,- opgehaald. Hiervan worden nieuwe boeken aangeschaft 

 

Sinterklaas: 

Zodra het speelgoed boek binnen was, zijn we samen gekomen om de cadeaus uit te 

zoeken en het eerste overleg. Tijdens het uitzoeken werd meteen de aankomst 

besproken. Qua cadeaus waren we het snel met elkaar eens.  

We hebben gezamenlijk besloten om geen schoencadeau te doen dit jaar maar om 

iets meer uit te geven aan de grote cadeaus. 

Doordat we vroeg waren met bestellen kregen we een leuke korting , hierdoor 

konden we toch wel voor een leuk extra cadeautje zorgen. Geen strooipiet dit jaar maar de dag 

na het versieren een verrassing voor elke klas. Er stonden heerlijk strooigoed klaar, een gedicht en 

voor alle kinderen een klein cadeautje. Ook voor de juffen en meesters was dit een verrassing.  

Voor de bovenbouw vanaf groep 5 zat er meteen de brief voor het lootjes trekken bij.  

Op een zondag zijn we met de gehele Sintcommissie op missie gegaan om de mislukte aankomst met 

de luchtballon te filmen. We hebben ons lekker kunnen uitleven en enorm 

gelachen. Op donderdag 5 december is het dan zover, de aankomst op school. Nu zou alles mooi 

samen moeten vallen en dit was ook voor de commissieleden erg spannend. 

Met wel drie brandweerauto’s kwamen Sint en zijn Pieten eindelijk aan op het schoolplein, wat was 

dat geweldig! Ook wij van de commissie wisten niet dat er zo groots zou 

worden uitgerukt door de brandweer. Wat een feest! Nadat de Sint en Pieten zijn binnen gehaald op 

het plein zijn we naar binnen gegaan en kon het feest voor de peuters 

beginnen. Daarna waren de kleuters aan de beurt in de gymzaal met een super leuke quiz. Elke Piet 

had een groepje kinderen waarmee hij of zij strijde voor de overwinning. 

Vanaf groep 3 kwamen de Sint en zijn Pieten in de klas. In elke klas was iets leuks bedacht. Verzorgd 

door de Ov stond er rond 10 uur in elke klas limonade en speculaas klaar. 

Om 12.15 uur hebben de Sint en zijn Pieten afscheid genomen van de kinderen op het schoolplein. 

We kijken terug op een super geslaagd feest voor alle kinderen, juffen, meesters en iedereen die die 

dag aanwezig was en heeft geholpen. 
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Kerst: 

De adventskrans en treintjes zijn op vrijdag 29 november uitgedeeld, 1e advent 

was dit jaar op zondag 1 december. 

De kerstversiering is opgehangen op de studiedag na Sinterklaas (6 december) 

zodat de kinderen na het weekend een versierde school binnen kwamen lopen! 

De klassen zijn die maandag door de leerkrachten zelf versierd. 

De OV leden hebben van te voren gezorgd dat er voor elke klas vredesduifjes geknipt waren zodat 

alle kinderen hier een wens op konden schrijven ( groepen 1 t/m 3 kreeg dit in wenstasjes mee naar 

huis, en de hogere groepen deden dit tijdens de les ). Al deze duifjes hingen in de kerstboom die bij 

de ingang van de school stond. 

De OV leden hebben ook de posters voor op de deuren gemaakt zodat de ouders zich konden 

inschrijven voor het eten en drinken voor het diner, dit allemaal in het thema, de posters bestonden 

uit een grote vredesduif, met daaronder witte sneeuwvlokken waarop geschreven kon worden. 

We hebben samen met Juf Natasja de kerstviering voor de kinderen begeleid, die dit jaar onder 

schooltijd plaatsvond ( wat iedereen heel goed bevallen is ), Natasja heeft het oefenen van de viering 

met de kinderen gedaan met hulp van ons als OV. De OV heeft tijdens de viering ook geholpen met 

het begeleiden van de kinderen die meededen aan de viering. 

De kinderen hadden die dag een continurooster, tot 14.15 en werden om 18.00 uur weer op school 

verwacht voor het kerstdiner. 

Voor de ouders was er weer een drankje en wat lekkers in het Klaverhof, welke door de OV gezellig 

versierd een aangekleed was. 

Hierna hebben we met de OV de gangen en het Klaverhof weer opgeruimd en zijn alle kerstspullen 

na de kerstvakantie weer in het OV hok gezet, de leerkrachten hebben hun eigen klassen opgeruimd. 

 

Pasen: 

 Op 13 februari 2020 heeft de paascommissie overleg gehad over de 

paasviering. De viering zou worden gehouden op 9 april en in de vorm 

van een high tea. We zouden bij het volgende overleg bespreken hoe we 

de viering en de high tea op de dag konden indelen en welke hulp van 

de OV daarbij nodig is. De datum voor het versieren was gepland op 19 maart. Door het corona virus 

en de sluiting van school is dit niet doorgegaan. 
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Schoolfotograaf:  

Het bezoek van de schoolfotograaf is i.v.m. corona uitgesteld naar volgend 

schooljaar.  

Omdat het toch wel erg jammer zou zijn als er dit jaar geen klassenfoto’s 

zouden worden gemaakt, heeft Kirsten (leerkracht groep 8) groepsfoto’s van 

alle klassen gemaakt. 

 

 

Koningsspelen: 

De koningsspelen zijn landelijk niet doorgaan i.v.m. corona, we hopen dat dit 

volgend jaar weer doorgang kan vinden. 

 

 

 

Schoolreis: 

Helaas zijn de schoolreisjes dit jaar geannuleerd i.v.m. corona, we hopen dat het 

volgend jaar wel mogelijk is. 

 

 

 

Avondvierdaagse: 

 

Ook dit evenement hebben we dit jaar i.v.m. corona voorbij moeten laten gaan. 

 

 

 

Afscheid groep 8: 

Het afscheid van groep 8 heeft in kleine kring plaatsgevonden i.v.m. corona.  

De OV heeft hier fysiek niet bij geholpen, dit is georganiseerd door de 

leerkrachten. Wel is er een bijdrage gedaan in de kosten. 

 

 

 

Sporttoernooien: 

In het begin van het schooljaar is er door MHCP een hockeytoernooi 

georganiseerd waar een aantal kinderen uit groep 3 en 4  hebben meegedaan. 

Flying Petrels organiseerde een Beeball toernooi voor de groepen 5,6 en 7. 

Het schoolvoetbaltoernooi stond in het voorjaar gepland, we hadden ons wel 

ingeschreven maar helaas kon dit toernooi uiteindelijk niet doorgaan. 
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Financieel jaarverslag 2019-2020: 

 

 

 

 

Wat een bijzonder jaar!  

 

Er stonden enorm veel leuke activiteiten gepland dit schooljaar waarvan ongeveer de helft helaas 

niet door heeft kunnen gaan. Gelukkig heeft een groot deel toch de ouderbijdrage voldaan waarvoor 

dank! Komend schooljaar zal er gecompenseerd worden. 

 

Dit jaar hebben we € 8.985,- ontvangen aan ouderbijdrage, oftewel 85,7%.  

 

De grootste uitgaven zijn gedaan aan het kamp van groep 8 & het Sinterklaasfeest.  

Schoolreis kon helaas niet doorgaan, de vooruitbetaling voor een van de activiteiten zal komend 

schooljaar gebruikt gaan worden. 

 

Dit was het laatste jaar dat we gebruik hebben gemaakt van ClubCollect. We zullen gaan overstappen 

naar WIScollect wat geïntegreerd zal worden in SocialSchools.  

 

  

Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk

Ouderbijdrage groep 0 275,00€          110,00€        Kinderboekenweek

Ouderbijdrage 1 t/m 7 7.750,00€       6.800,00€     Sint-Maarten/  Sinterklaas 1.750,00€       1.346,53€     

Ouderbijdrage groep 8 450,00€          360,00€        Kerst 250,00€          147,27€        

Kampbijdrage groep 8 2.000,00€       1.715,00€     Pasen 100,00€          -€             

Fotograaf -€                100,82€        

Koningsspelen 100,00€          -€             

Schoolreis 4.537,50€       675,00€        

Avond 4-daagse 50,00€            -€             

Zomerfeest 300,00€          -€             

Afscheid groep 8 250,00€          50,00€          

Kamp groep 8 2.000,00€       1.854,04€     

ClubCollect 350,00€          336,70€        

Sporttoernooien 150,00€          25,00€          

Bankkosten 120,00€          119,41€        

Overige kosten 100,00€          10,00€          

10.475,00€     8.985,00€     10.057,50€     4.664,77€     

JAARREKENING OV TRIFOLIUM 2019-2020

Inkomsten Uitgaven

€ 4.320,23
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Als aandenken aan dit rare schooljaar, heeft ieder kind een klassenfoto van de OV ontvangen. 

 

De kascommissie bestond dit jaar uit Judith Macco (moeder van Sam en Kick) en Roy Kramer (vader 

van Gijs en Lauren). Dank voor jullie tijd om de kascontrole uit te voeren. 

 

We nemen het overschot van € 4.230,23 mee en hebben er voor gekozen om alle ouders een 

aangepast bedrag te vragen om het nieuwe schooljaar weer veel leuke activiteiten te kunnen 

plannen. 

 

Bedankt voor een ieders inzet en bijdrage! 

 

  

Hartelijke groet, 

Joyce Gerbracht – Penningmeester 
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