


Introductie 
Voor u ligt het jaarverslag van de oudervereniging van Basisschool Trifolium inzake het schooljaar 
2018 - 2019. In dit verslag blikken wij terug op de door de vereniging uitgevoerde activiteiten en treft 
u het financiële jaarverslag aan.  
 
 
Deze ouders zitten op dit moment in de Oudervereniging. Hierbij stellen ons kort aan u voor: 

Shirley Nooij    
Patricia Toonen   
Joyce Gerbracht  
Talitha Duker - de Roo 
Nadia Vijselaar   
Denise Schouwink  
Bianca van Arkens  
Patricia Boersma  
Marloes Ernest  

Moeder van Teun (groep 5) 
Moeder van Evi (groep 3) 
Moeder van Sophia (groep 1/2b) 
Moeder van Jaz (groep 6/7) en Lexi (groep 3/4) 
Moeder van Elena (groep 3) 
Moeder van Maud (groep 3) en Luuk (groep 1/2a) 
Moeder van Senn (groep 1/2a) 
Moeder van Juna (groep 5) 
Moeder van Stef (groep 6) en Janna (groep 1/2a) 

Voorzitter  
Secretaris 
Penningmeester 
OV lid 
OV lid 
OV lid 
OV lid 
OV lid 
OV lid 

 
 
De oudervereniging bestaat dit jaar uit 9 ouders die op enthousiaste wijze het team ondersteunen 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 de penningmeester en drie leden.  
Door het vertrek van de penningmeester ontstond er een vacature binnen de OV voor 
penningmeester. Joyce Gerbracht heeft het financiële stokje overgenomen. Tevens zijn er twee 
nieuwe leden in de oudervereniging bijgekomen. 
 
Het afgelopen jaar hebben er vijf OV vergaderingen plaatsgevonden. Tijdens deze vergaderingen 
worden de lopende en komende activiteiten en festiviteiten besproken. Juf Mirjam Tamminga is 
tijdens deze OV vergaderingen namens het team aanwezig.  
 
Tijdens de startvergadering worden er activiteitencommissies samengesteld met daarin teamleden en 
leden van de oudervereniging. Doelstelling bij de samenstelling is dat er minimaal één iemand al 
eerder heeft deelgenomen aan deze commissie zodat de vergaarde kennis blijft bestaan en kan 
worden overgedragen. 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 spelen 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 terug op een geslaagd schooljaar.  
 
Namens de oudervereniging, 
Shirley Nooij - voorzitter 
 
 
 



Kinderboekenweek  
Dit jaar was het thema van de Kinderboekenweek vriendschap  
“Kom erbij!”.  
De Kinderboekenweek werd op 3 oktober geopend met een speurtocht 
door de school.  
Vanaf de opening tot en met 14 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 gezellig versierd.  

 
 
Sinterklaasviering  
Ook dit jaar werd er weer een inpak- en versieravond georganiseerd. Vele handen maken licht werk en 
het resultaat mocht er weer zijn. Alle pakjes waren al snel ingepakt. Net als de deuren! 
 
Voordat het grote feest kon beginnen, was er ook nog een strooipiet langs geweest om te vertellen 
dat alle kinderen van het Trifolium hun schoen mochten zetten. Er zat voor iedereen een klein 
cadeautje in met wat lekkers. 
 
Op woensdag 5 december was het zover. De Sint en zijn Pieten kwamen samen met de gemeente 
alvast een handje helpen met het vernieuwen van het schoolplein. Met scheppen, harken en bezems 
werden ze verwelkomd door de kinderen die allemaal uit volle borst “Hallo Sinterklaas” zongen. 
De kinderen van onderbouw hebben dit jaar meegedaan met de Sinterklaasquiz. Onder toeziend oog 
van de Sint. De groepen 3 en 3/4 hadden optredens verzorgd voor de Sint.  
De groepen 5 t/m 8 kregen van de Sint en zijn Pieten een bezoekje in de klas. Er was voor en door 
iedereen een mooie surprise verzorgd in de klassen. Het was een geslaagde dag. 
 
 
Kerstviering  

De kerstversiering is dit jaar door een aantal OV-leden samen met 
behulpzame ouders opgehangen in de school, er is afgelopen jaar 
flink wat versiering opgeruimd en weggegooid en dus dit jaar wat 
nieuwe versiering bijgekocht om alles wat meer 1 geheel te laten zijn. 
Leuke versieringen voor de ramen en ook alle deuren waren leuk 
versierd met kersttekeningen. 
 
Voorafgaand aan kerst hebben alle klassen een kaartje met lintje 
gekregen voor elke leerling met het idee om hier een kerstwens op te 
schrijven en deze kaartjes in de (wens)Kerstboom te hangen bij de 
ingang van school. Dit zag er erg leuk uit en er stonden mooie wensen 
op. De kinderen hebben de “wensbal” mee naar huis gekregen, we 
hopen dat deze een mooi plekje heeft gekregen in de kerstboom 
thuis. 
 

De kerstviering voor de kinderen begon buiten op het plein rond de boom, hier heeft elke klas een 
eigen kerstlied gezongen. De kerstviering voor de kinderen vond hierna plaats in Het Klaverhof, hier 
werd een toneelstuk opgevoerd door een aantal leerlingen waarna heerlijk werd gegeten in hun eigen 
klas. 
 



Terwijl de kinderen aan het eten waren is het Klaverhof gezellig gemaakt met verlichting, een 
partytent en statafels voor een gezellig samenkomen voor de ouders. Ze konden genieten van 
glühwein, koffie/thee, oliebollen, appelflappen en chocolaatjes en elkaar alvast fijne feestdagen 
wensen. Ook voor de jongere broertjes en zusjes was er iets lekkers te eten en te drinken. 
Het was gezellig druk in het Klaverhof en we hebben hier veel positieve reacties op gehad.  
 
 
Paasviering 
De Paasviering begon met een paasontbijt in de eigen klas, daarna was er de paasviering in het 
Klaverhof. De viering had als thema “Licht overwint”. Er werden verschillende liedjes gezongen en er 
werd naar een verhaal geluisterd.  
Na afloop gingen de kinderen naar huis met een geel kaarsje met zonnestralen. Het kaarsje mochten 
ze aan iemand geven die zij een zonnestraaltje toewensen.  
 
 
Schoolfotograaf  
Dit jaar was de schoolfotograaf weer twee dagen op het Trifolium aanwezig, donderdag 12 en vrijdag 
13 april. Fotastique is dit jaar weer geweest. De samenwerking verliep wederom erg prettig.  
Beide dagen liep alles lekker door en was het onderbreken van de lessen minimaal. 
 
Er is in de nieuwsbrief gevraagd aan ouders of zij nog op- of aanmerkingen hadden met betrekking tot 
de fotograaf. De reacties zijn meegenomen in de evaluatie met de fotograaf. De evaluatie was positief 
van beide kanten, OV commissie leden waren heel blij met de fotograaf en visa versa. Aan het aantal 
bestelde foto’s is ook af te leiden dat de ouders over het algemeen genomen heel tevreden waren.  
 
 
Avondvierdaagse   
Met een enthousiaste groep van 44 leerlingen en hun begeleiding, hebben we dit jaar weer 
deelgenomen aan de avondvierdaagse. De Nederlandse Wandelbond had weer leuke routes uitgezet 
langs de mooiste plekken van Purmerend en de Beemster. Het was heerlijk wandelweer, hoewel het 
woensdag even spannend was of er wel gelopen kon worden aangezien er code geel werd afgegeven. 
Gelukkig was dat elders in het land en hebben we vier dagen van mooi weer kunnen genieten! 
 
Bij de ouders van de deelnemende kinderen is op voorhand 
geïnformeerd of er behoefte was aan een drinkpost onderweg. 
Dat bleek niet het geval waardoor we, tijdens de pauze van de 
andere scholen mooi door konden lopen en iedere avond mooi 
op tijd binnen waren. Gezien het mooie weer, heeft de 
oudervereniging op dinsdag onderweg wel ijsjes uitgedeeld en 
waren er op woensdag ijsjes mee voor onderweg.  
 
Op de laatste avond mochten de kinderen hun medaille met veel 
trots in ontvangst nemen met als beloning voor deze geweldige 
prestatie weer een lekker ijsje.  
 
Dit jaar hebben we het inschrijven gedigitaliseerd.  
Middels het sturen van een mail en overmaken van het 
inschrijfgeld kon er ingeschreven worden.  



Zelf vonden we dit erg prettig werken! Voor de organisatie van de avondvierdaagse zelf, zijn we 
afhankelijk van de Nederlandse Wandelbond. Dat gaat niet altijd even vlekkeloos, maar we hebben dit 
jaar heel goed ervaren. Vorig jaar gingen de geruchten dat er te weinig vrijwilligers zouden zijn om 
deze avondvierdaagse te organiseren maar wat fijn dat het is gelukt. 
We hopen er volgend jaar weer een leuk evenement van te kunnen maken!  
 
 
Koningsspelen  

De Koningsspelen werden dit jaar weer georganiseerd vanuit Spurd. 
De OV heeft voor deze dag gezorgd voor flesjes water, die alle kinderen mee 
kregen tijdens de Koningsspelen op de verschillende locaties. Met het 
schitterende warme weer deze dag, waren de flesjes water zeer welkom! Ook is 
het koningsdag ontbijt, verzorgd door Jumbo supermarkten, opgehaald en 
verdeeld door de OV en zijn er extra boodschappen bij gehaald om het 
verzorgde eten compleet te maken en te kunnen nuttigen. Dit ontbijt is gebruikt 
voor de lunch, omdat de kinderen op school gegeten hebben om daarna naar de 
sport- en spelmiddag te kunnen gaan.  

 
 
Schoolreis  
Dit jaar vertrokken er op donderdag 23 mei drie bussen van Alpha Tours vanaf de Linneauslaan  
met alle drie een andere bestemming voor het jaarlijkse 
schoolreisje! 
 
De groepen 1/2 gingen dit jaar naar het Land van Fluwel 
in Sint Maartensvlotbrug. 
De groepen 3, 3/4 en 5 gingen dit jaar naar Drievliet in 
Rijswijk. 
De groepen 6/7 en 7 gingen dit jaar naar Duinrell in 
Wassenaar. 
Het was een geslaagde dag met ontzettend mooi weer. 
 
 
Zomerfeest 
Dit jaar bestond het zomerfeest uit verschillende spelletjes. Alle groepen deden hieraan mee. 
Alle kinderen liepen in groepjes een parcours van 15 verschillende spellen, zoals stopdans, eierrace 
flesvoetbal, jenga, verkleedrace en nog veel meer. En natuurlijk was er tijdens de spelletjes voor ieder 
kind wat lekkers en limonade of water. Alle spellen werden door de betreffende begeleider 
afgetekend op een kaart die alle kinderen om hun nek hadden hangen. Elke 8 minuten ging er een 
toeter en moest er gewisseld worden van spel. 
Omdat het weer helaas niet mee wilde werken hebben we het zomerfeest dit jaar binnen moeten 
vieren. We hebben de gang, een aantal lokalen en Het Klaverhof gebruikt. Dankzij de vele hulp van 
ouders die de spellen wilden begeleiden en de kleuters die begeleid moesten worden, is het ondanks 
het slechte weer een super geslaagde dag geworden.  
 
 
 



Afscheidsavond groep 8  
Dit jaar is de musical van groep 8 op dinsdagavond 9 juli in Het Klaverhof op school gespeeld. Het was 
een gezellige avond met een leuke musical. 
De groep 8 was vrij klein waardoor het een mooie hoeveelheid mensen was in Het Klaverhof. 
De OV heeft bij binnenkomst iedereen van koffie/thee met een koekje voorzien. 
Hierna begon de musical en hebben de OV leden het pauze drankje klaargezet, en tussendoor naar de 
musical gekeken. 
Alle genodigden kregen 1 consumptiebon voor een drankje en de overige drankjes moesten betaald 
worden. Dat geld is (tezamen met een bijdrage vanuit de OV) gebruikt voor het uitje van groep 8 op 
donderdag 11 juli. 
Na de pauze begon het officiële afscheidsgedeelte en werden de kinderen 1 voor 1 op het podium 
geroepen en kregen wat leuke dingen en hun rapport uitgereikt door meester Eelco en meester 
Roland. 
Alle leerkrachten hebben nog een afscheidslied gezongen en toen was het tijd om uit te glijden voor 
groep 8 en door een boog van mensen naar buiten te lopen. 
Hierna waren er drankjes en hapjes op het plein voor alle kinderen en hun familieleden. 
Het was een gezellige avond. 
 

 
 
 
Financieel jaarverslag 2018-2019 - door Joyce Gerbracht 
Dankzij de bijdrages van bijna alle ouders zijn er dit afgelopen schooljaar weer een hoop leuke 
activiteiten georganiseerd! 
 
Dit jaar hebben we € 7.635,- ontvangen aan ouderbijdrage, oftewel 95%.  
 
De uitgaves zijn bijna allen gedaan binnen budget, alleen schoolreis van groep 8 is een stuk hoger 
uitgevallen dan was begroot. Ook is er, vanuit de reserve, een bijdrage geleverd aan herinrichting van 
het schoolplein. Dit schooljaar zijn de waskosten voor het laatste jaar betaald vanuit de 
ouderbijdrage, vanaf het volgende schooljaar kunnen we ook dit bedrag besteden aan leuke 
activiteiten voor de kinderen. 
 
De grootste uitgaves zijn gedaan aan schoolreisjes en Sinterklaas. En leuk om te zien dat we ook dit 
jaar weer sportief bezig geweest zijn met deelname aan het Hockey schooltoernooi, het Voetbal 
schooltoernooi en de Avondvierdaagse. 
 



Verder heeft er een belangrijke wijziging plaatsgevonden op het gebied van het innen van de 
ouderbijdrage door de samenwerking met ClubCollect. Vanuit Club Collect is een betaalverzoek 
uitgestuurd waardoor de ouderbijdrage gemakkelijk met een paar klikken via iDEAL direct betaald 
kon worden. Ook komend schooljaar zullen we weer via deze methode de betaalverzoeken gaan 
uitsturen.  
 
Bedankt voor een ieders inzet en bijdrage.  
 
Hartelijke groet, 
Joyce Gerbracht 
  
 

 EUR 2018/2019 
Begroting (170) 

2018/2019 
Werkelijk (172) 

 

 

Ouderbijdrage  
Schoolreisbijdrage 
Opbrengst zomerfeest 
Opbrengsten textiel 
Was kosten 
Aanvulling reserve  
 
Totaal  

22,50 
27,50 

3.870,00 
4.537,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
8.407.50 

4.202,50 
3.432,50 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
7.635,00 

 

     
Bankkosten 
Kosten ClubCollect 
 
Sporttoernooien 
Avondvierdaagse 
Koningsspelen 
 
Schoolreisje 
Kamp groep 8 
 
Kinderboekenweek 
Meester en Juffendag 
Sint-Maarten 
Sinterklaas 
Kerst 
Pasen 
Projectweek 
Zomerfeest 
Afscheid groep 8 
Schooltuinen 
Culturele activiteiten 
Opknappen Klaverhof 
Waskosten 
Drukwerk 
Diversen 
Lustrum Trifolium 
 
Totaal 

 
2,00 

 
 
 
 
 

27,50 
100,00 

 
 
 
 

10,00 

120,00 
340,00 

 
50,00 
50,00 

100,00 
 

4.675,00 
1200,00 

 
50,00 

0,00 
0,00 

1.70,00 
250,00 
100,00 

0,00 
300,00 
250,00 

0,00 
0,00 
0,00 

250,00 
0,00 

100,00 
0,00 

 
12.535,00 

128,62 
229,32 

 
44,00 
12,61 
84,95 

 
4.332,08 
1.516,76 

 
0,00 
0,00 
0,00 

1.298,55 
240,60 

26,30 
0,00 

217,84 
81,84 

0,00 
0,00 

3.038,26 
250,00 

0,00 
13,65 

0,00 
 

11.515,38 
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