
  

OUDERVERENIGING TRIFOLIUM 

 
 

JAARVERSLAG 

2021-2022 



 

Ouderverenging Oecumenische Basisschool Trifolium 
Pinksterbloem 67-69 | 1441 RJ Purmerend | ovtrifolium@gmail.com   

IBAN NL 11 RABO 0158 0996 72 | KvK 50457861 

Introductie:  

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

2021-2022. 

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

financiële jaarverslag inzien.  

Deze ouders zitten op dit moment in de Oudervereniging: 

Denise Schouwink   Maud (groep 6) en Luuk (groep 4)   Voorzitter 

Patricia Toonen   Evi (groep 6) Bram (groep 3)   Secretaris 

Joyce Gerbracht   Sophia (groep 5) Philène (groep 3)  Penningmeester 

Marloes Ernest     Janna (groep 5)     OV lid              

Yvette Gerritsen          Jordey (groep 7)    OV lid 

Anne-Marie Kanters  Bodil (groep 6) en Sven (groep 1/2A)  OV lid 

Nadia Vijselaar    Elena (groep 6)      OV lid 

Bianca van Arkens  Senn (groep 5)      OV lid 

Patricia Boersma    Juna (groep 8)      OV lid                  

Kirsten Broekzitter  Dave (groep 1/2C)    OV lid        

 

Dit jaar bestaat de OV uit 10 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. Dit jaar heeft Bianca van Arkens de OV verlaten omdat zij inmiddels werkzaam is voor 

CPOW en dit helaas niet gecombineerd mag worden met een rol in de OV. Kirsten Broekzitter              

( moeder van Dave uit groep 1/2C ) heeft haar rol overgenomen. Aan het einde van het jaar heeft 

Natalie Boxsem de OV ook versterkt. 

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

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

4,  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 terug op een geslaagd schooljaar.  

Namens de oudervereniging,                                                                                                                          

Denise Schouwink – Voorzitter 
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Schoolfotograaf 2021:  

Dit jaar was de schoolfotograaf 2 dagen op het Trifolium, donderdag 2 en vrijdag 3 september. 
We hebben dit jaar voor dezelfde fotograaf gekozen als vorig jaar omdat wij daar zeer tevreden over 
waren. 
Er waren op donderdag 2 fotografen aanwezig en vrijdagochtend 1 fotograaf. 
Ook hebben we dit jaar de kindjes van PSZ de Twisters op de foto gezet met hun eventuele oudere 
broers/zussen die op school zitten. 
De groepsfoto was dit jaar in kubusvorm en wordt aan elkaar geplakt en de achtergrond was wit. 
 
Het onderbreken van de lessen was minimaal. De gehele klas ging mee naar het gymlokaal waar een 
korte uitleg volgde door de fotograven. Eerst de kubus foto waarna er plaats werd genomen op de 
volgende bank voor de individuele foto. De leerkrachten gingen als een van de eerste zodat die terug 
kon naar de klas en wij brachten de kinderen, in kleine groepjes, terug naar de klas. Als de 
leerkrachten op de foto moesten, nam 1 van de hulpouders de klas heel even over. Ook de interne 
broer/zus foto’s waren s ’middags, hierdoor waren sommige kinderen ook heel even afwezig omdat 
ze op de foto moesten. 
Het liep het gesmeerd. Er waren weinig zieke kinderen. Er was dit jaar op de donderdag na schooltijd 
vanaf kwart over 2, tijd ingepland voor de externe broer/zus foto’s, dit ging op inschrijving. Er waren 
32 aanmeldingen. In shifts van een kwartier werden er per fotograaf 4 gezinnen op een foto gezet. 
Hier liep de tijd wel wat uit omdat er kindjes waren die geen zin hadden in de foto. 
 
Een paar dagen later werd er gebeld door de fotograaf hoe onze ervaring was en wat er voor ons 
anders of beter zou kunnen. Wij waren tevreden en de fotograaf was ook tevreden en vond dat alles 
goed verliep. De inlogkaartjes verwachten wij op korte termijn te ontvangen zodat deze uitgedeeld 
kunnen worden. 
 
Als commissieleden hebben wij 1 aan de OV 1 persoon gevraagd voor extra hulp, dit was erg prettig! 
We hebben een fijne samenwerking gehad met de fotograven en ook fijn contact gehad met het 
bedrijf (de Nieuwe Schoolfotograaf) die hun fotograven hebben gestuurd. Al met al was dit een 
goede match en we zijn super benieuwd naar de foto’s.☺ 
 
 

 Kinderboekenweek 2021 

Dit jaar was het thema van de Kinderboekenweek: Worden wat je wil. 
Op maandag 4-10 is de school door de OV versierd met posters en boeken.  
De opening vond plaats in het Klaverhof, er waren voorleesrondes van de leerkrachten in 
verschillende klassen en er was ook nog een boekenruilmarkt.  
Door de corona maatregelen waren er helaas geen activiteiten met ouders/ opa’s /oma’s mogelijk. 
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     Sinterklaas 2021: 

Zodra het speelgoedboek binnen was, zijn we bij elkaar gekomen om cadeaus uit te zoeken en 

hadden we een eerste overleg hoe we dag wilde indelen. 

Qua cadeaus waren we het snel met elkaar eens. We hebben besloten om geen schoencadeaus te 

doen maar voor de hele klas een gezamenlijk cadeau.  

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

voor een leuk extra cadeau zorgen. Geen strooipiet dit jaar maar de dag na het versieren een 

verrassing voor de klas. Er stond heerlijk strooigoed klaar, een gedicht en voor elke klas een 

groepscadeau. 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 3 december zou dan eindelijk het feest beginnen maar helaas kon sinterklaas niet op school 

langskomen. Sint moest oppassen op babypiet en kon daardoor niet weg uit het pietenhuis. In elke 

klas was er een live verbinding met sinterklaas en babypiet. De pieten zijn in elke klas geweest en 

hebben in de groepen 1 t/m 4 de cadeaus uitgedeeld.  Deze ochtend was er voor de onderbouw een 

sinterklaas bingo. Vanaf groep 5 zijn er prachtige surprises gemaakt.  

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

Door de strenge maatregelen was het helaas niet mogelijk om een feest te vieren zoals normaal maar 
we weten zeker dat de kinderen een gezellige dag hebben gehad.  

 

Kerst 2021: 

Het ging dit jaar weer iets anders dan anders i.v.m. een langere kerstvakantie die plaatsvond door 

corona. De kinderen hebben wat lekkere dingen gekregen in de week voor de sluiting om toch even 

stil te staan bij kerst, dit bestond uit kerstchocolaatjes, kerstspekjes, kerstkoekjes en andere lekkere 

dingen. De klassen waren gezellig versierd en we hebben de gangen ook van wat leuke 

kerstversiering voorzien. Er is in de eigen klassen stilgestaan bij de kerstviering en in elke klas hing er 

een grote kaars en zijn er per kind papieren vlammetjes uitgedeeld waarop zij een naam mochten 

schrijven van iemand die zij een ‘lichtpuntje’ gunnen. Omdat een kerstontbijt helaas niet mogelijk 

was is dit een nieuwjaarsontbijt geworden op dinsdag 11 januari 2022, er is in elke klas geproost met 

kinderchampagne en de OV heeft gezorgd voor krentenbollen, croissantjes en ontbijtkoek. De school 

heeft gezorgd voor voldoende limonade. De tafels waren leuk gedekt met glimmende bordjes en 

verlichting. Allemaal anders dan een kerstdiner maar alsnog is er in alle klassen lekker gegeten en 

hebben de kinderen genoten. 
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  Pasen 2022: 

De paasviering is dit jaar op donderdag 14 april, voor die tijd is door de OV de school versierd in 

paassferen. De paasviering vindt in de klas zelf plaats, we gaan dit nog niet met de hele school in het 

Klaverhof doen. De groepen 1 t/m 4 hebben paaseieren gezocht op het schoolplein, na het zoeken 

kreeg elk kind een paaslolly. De overige groepen kregen limonade en paaseitjes in de klas. Op het 

schoolplein is er hierna een picknick voor alle klassen, het is prachtig weer en iedereen heeft er van 

genoten. 

 

 Koningsspelen 2022: 

Op donderdag 21 april konden er bij de Jumbo pakketten met brood en beleg worden opgehaald, 

geregeld door onze koning ;-). Het eten uit de pakketten is verdeeld over alle klassen en de kinderen 

hebben hierdoor een lekkere lunch gehad. 

Hierna was het tijd om richting de locaties te gaan waar Spurd van alles georganiseerd had. De 

groepen 1 en 2 gingen naar de kinderboerderij en hebben een hele leuke middag gehad. De groepen 

3 en 4 moesten zich melden in het Leeghwaterpark en hebben zich daar vermaakt met o.a. een 

springkussen, mountainbikes, voetbal en meer leuke activiteiten. Groep 5,6 en 7 gingen naar het 

terrein van voetbalvereniging Purmersteijn en hebben games gespeeld bij H20. Groep 8 is wezen 

zwemmen in het Leeghwaterbad. Iedereen heeft een leuke dag gehad!! 

 

 Schoolreis 2022:  

Yessss, eindelijk konden we weer op schoolreis!! Dinsdag 17 mei, een zonovergoten dag, gingen de 

groepen 1 en 2 richting Oud Valkeveen in Naarden. De groepen 3 en 4 vertrokken naar Apeldoorn 

voor een leuke dag in de Koningin Julianatoren. Groep 5, 6 en 7 hebben zich vermaakt in Duinrell in 

Wassenaar. Elk kind kreeg een flesje water en een lekkere aardbei/melk liga. Een ijsje mocht 

uiteraard niet ontbreken op deze prachtige dag. Op de terugweg in de bus zijn er nog lekker snoepjes 

uitgedeeld. Iedereen heeft een leuke tijd gehad en de begeleiding heeft zeker ook genoten. 
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Avondvierdaagse 2022: 

Dit jaar werd de avondvierdaagse gelopen van 13 t/m 16 juni, er liep een enthousiaste groep 

volwassenen en kinderen mee en het was alle avonden super goed weer. De laatste avond kwam 

Meester Michel naar de koemarkt om alle kinderen hun welverdiende medaille te overhandigen. Een 

ijsje mocht hier uiteraard ook niet bij ontbreken. 

 

  Zomerfeest 2022: 

Vrijdag 8 juli vond het zomerfeest plaats, het was de hele dacht prachtig zomers weer. Bij aankomst 

op het schoolplein in de ochtend was het plein al gezellig versierd. Overdag hebben de kleuters een 

speurtocht in school gedaan waarbij ze de kennis van de cijfers moesten gebruiken. De groepen 3 tm 

7 hebben een vossenjacht gelopen. Onderweg kwamen zij verschillende 

ouders/opa’s/oma’s/leerlingen groep 8 tegen die onderdeel waren van de vossenjacht waar zij een 

stempel moesten halen. In de middag hebben alle kinderen een lekker ijsje gekregen. Na schooltijd 

waren alle ouders en opa’s en oma’s uitgenodigd voor een drankje en hapje op het schoolplein. Er 

waren verschillende activiteiten voor de kinderen op het plein zoals een springkussen, watertafel, 

kleurtafel, blokken bouwen, blikgooien, stoepkrijten en eendjes vangen. Voor de kinderen was er een 

limonade tafel en de volwassenen is gevraagd zelf drankjes mee te nemen. Het was een hele 

geslaagde middag. 

 

  Afscheid groep 8 2022: 

De musical en het afscheid van groep 8 heeft dit jaar plaats gevonden in het Purmaryn Theater. De 

OV leden waren ook uitgenodigd om bij de musical aanwezig te zijn. We waren in de kleedkamers 

aanwezig om de kinderen te helpen met hun haar en make-up. Tevens hebben we bakjes met 

lekkere dingen (snoepjes, komkommers)  en bekertjes limonade klaargezet zodat ze er na de 

voorstelling van konden genieten. Na de voorstelling hebben wij, zodra de kinderen zich weer 

hadden omgekleed, de kleedkamers opgeruimd en weer netjes achter gelaten. Er was nog 

gelegenheid om een drankje te doen bij het theater waar alle ouders, oma’s/opa’s en andere 

genodigde aanwezig waren. Ook de OV leden die er bij waren bleven nog gezellig napraten. De 

volgende dag stond er nog een gezellig uitje gepland voor de groep 8-ers. Zij gingen een dagje naar 

het Twiske. Wij hebben er voor gezorgd dat er een picknickmand vol met lekkere broodjes, beleg, 

overige lekkernijen en drinken voor hun klaar stond. Dankzij het mooie weer hebben ze een 

geweldige dag gehad. 
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Financieel jaarverslag 2021-2022: 

 

 
 

Wat fijn dat er weer een hoop leuke activiteiten konden doorgaan!  

 

We hebben lang gewacht met het uitsturen van een betaalverzoek voor de vrijwillige bijdrage omdat 

we er zeker van wilden zijn dat de kinderen dit jaar wel weer op schoolreis (een van de grootste 

kostenposten) konden gaan. 

 

Dit jaar hebben we € 9185,- ontvangen aan ouderbijdrage, oftewel 90%.  

 

De grootste uitgaven zijn gedaan aan het kamp van groep 8, het Sinterklaasfeest en schoolreisje. 

 

Dit jaar hebben we gebruik gemaakt van WIScollect waarbij de betalingen gemakkelijk via Ideal 

voldaan konden worden.  

 

We nemen het overschot van € 6.079,42 mee en hebben er voor gekozen om de ouderbijdrage voor 

komend schooljaar niet te verhogen maar de inflatie met dit reserve bedrag te kunnen compenseren. 

 

Bedankt voor een ieders inzet en bijdrage! 

 

  

Hartelijke groet, 

Joyce Gerbracht – Penningmeester 

 

Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk

Ouderbijdrage groep 0 550,00€                  467,50€                  Kinderboekenweek

Ouderbijdrage 1 t/m 7 8.000,00€              8.222,50€              Sint-Maarten en Sinterklaas 1.850,00€              1.619,25€              

Ouderbijdrage groep 8 495,00€                  495,00€                  Kerst 250,00€                  245,07€                  

Kampbijdrage groep 8 2.310,00€              2.205,00€              Pasen 100,00€                  72,26€                    

Fotograaf (schoolfoto's geen kosten, wel klassenfoto) 100,00€                  -€                        

restant 2020-2021 4.530,23€              4.530,23€              Koningsspelen 100,00€                  49,47€                    

Schoolreis 4.950,00€              4.657,85€              

Avond 4-daagse 50,00€                    220,28€                  

Inschrijfgeld avond4daagse 200,00€                  Zomerfeest 250,00€                  249,58€                  

Afscheid groep 8 250,00€                  80,34€                    

Kamp groep 8 2.310,00€              2.205,91€              

WIS Collect 500,00€                  521,40€                  

Sporttoernooien 150,00€                  -€                        

Bankkosten 120,00€                  119,40€                  

Overige kosten 100,00€                  -€                        

Reservering - aanschaf diversen 1.300,00€              -€                        

15.885,23€            16.120,23€            12.380,00€            10.040,81€            

JAARVERSLAG: OV TRIFOLIUM 2021-2022

Inkomsten Uitgaven

€ 6.079,42
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