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Op maandag 26 september heeft de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging plaats 
gevonden. Het is een verplichting voor het bestuur om u, zijn leden, te informeren over het reilen en zeilen van de 
vereniging en om verantwoording af te leggen over de besteding van de jaarlijkse bijdragen. Hierbij informeren 
wij u alsnog met een kort resume van het afgelopen verenigingsjaar, van de financiën en een blik vooruit.  
 

1. Het afgelopen jaar 2020 / 2021 
Het afgelopen jaar was opnieuw een raar jaar. Het begon namelijk met een Schoolreis naar Drievliet en een 
Kleuterfeest in het Avifauna. Deze hadden de kinderen nog te goed nadat ze vorig schooljaar (mei 2020) door 
Corona niet door konden gaan. Het was een fantastische dag, met beide parken bijna helemaal voor onszelf. 

Anders dan anders is de Sinterklaas in stilte voorbij gegaan. Waar de Sint normaal, door ouders en kinderen, 
groots wordt ontvangen; was hij door Corona in het geheim en al heel vroeg in de ochtend naar de Schakel 
gekomen. Op deze manier voor de kinderen toch wel een leuke dag vol verrassingen.  
 

Door een tweede lockdown is het Kerstfeest volledig onder gesneeuwd. Geen gezellig samen zijn in de klassen op 
school maar iedereen thuis onder zijn eigen kerstboom. We kijken uit naar de komende kerst om deze 
teleurstelling weer recht te zetten. Met de tweede lockdown werd de school opnieuw gesloten. Er volgde een 
nieuwe periode van thuisonderwijs en het Carnaval ging aan onze feestneuzen voorbij. Nogmaals, ook namens het 
team, onze “Compli-Mentos” voor jullie inzet in deze uitzonderlijke periode. 

Na de lockdown hebben we met Pasen een mooi paas ontbijt neer mogen zetten. Tegelijkertijd was het Corona dat 
rond bleef gaan. Zo gingen de beide avondvierdaagsen voor het 2de jaar op rij helaas niet door en moesten de 
Schoolreis en het Kleuterfeest wederom worden uitgesteld.  
 

Gelukkig hebben we ter afsluiting van dit rare Corona jaar wel uit mogen pakken met een tweede editie van de 
Alternatieve Fancy Fair. Een leuke dag met luchtkussens op het plein en spelletjes in de klassen. En is het voor 
Groep 8 gelukkig mogelijk gebleken om gezellig op Kamp te gaan en voor de kleine maar o zo belangrijke harde 
kern van eigen vaders en moeders een mooie musical avond neer te zetten. 
 

2. De Financiën 
Na al deze vrolijkheid volgt een korte inkijk in de keerzijde van de medaille. Alle activiteiten worden mogelijk 
gemaakt door de jaarlijkse ouderbijdrage, giften en de inkomsten opgehaald tijdens de Fancy Fair. 



Tegenover het landelijke gemiddelde (€57,00) is de ouderbijdrage op de Schakel aan de lage kant. Dit is mogelijk 
omdat de vrijwillige bijdrage ook dit jaar goed is afgedragen (98%) en omdat diverse ouders de bijdrage zelf 
verhogen met een extra gift (+11%). Aan de andere kant is door Corona de Fancy Fair voor het tweede jaar niet 
doorgegaan en zijn er met de alternatieve invulling uitsluitend kosten gemaakt en geen inkomsten gegenereerd.  
 

Corona heeft zodoende ook de jaarrekening van onze vereniging is zijn greep gekregen. Door op de kleintjes te 
letten en door een beroep te doen op de reserves hebben we het afgelopen jaar onze normale gang kunnen gaan. 
Dit is echter wel een ongezonde situatie die we naar de toekomst niet eindeloos kunnen volhouden. 
 

De kascommissie heeft ook dit jaar de jaarstukken gecontroleerd en akkoord bevonden. Ondanks de greep van 
Corona is het nu niet nodig om de ouderbijdrage te verhogen; deze blijft zodoende ongewijzigd en wordt komend 
najaar opnieuw geïnd. Hierbij zullen ouders wel gevraagd worden om waar mogelijk een extra bijdrage te doen; 
zodat we ook de komende jaren weer veel mooie momenten kunnen blijven organiseren.  
 

Groepen 1 t/m 7:  € 40,00 per kind per jaar.  Groep 8: € 85,00 per kind per jaar. 
 

3. Leden en samenstelling 
De Oudervereniging bestaat uit de volgende ouders maar zal het komend jaar nog veranderen. De familie van 
Impelen gaat verhuizen en Jennie heeft volgende jaar, op de Schakel, geen kinderen meer. De oudervereniging is 
zodoende opzoek naar 2 nieuwe leden, via Social Schools zal hiervoor nog een bericht worden uitgestuurd.  
 

Lineke Grapendaal Moeder van Luuk (gr.8) & Teun (gr.6) 
Nico en Mirte van Impelen Ouders van Merle (gr.7), Sepp (gr.5) en Fabe (gr.3) 
Renske de Graauw Moeder van Fiene, Joris (gr.6) & Aafke (gr.3) 
Jorinde Ramakers Moeder van Mirte, Luuk (gr.8), Sara (gr.3) & Noor 
Annebeth Bosman Moeder van  Dide (gr.8), Faber (gr.5) & Caja (gr.3) 
Liane Verheul Moeder van Vinz (gr.5) 
Jennie van Drogenbroek Moeder van Lotte & Robin (gr.8) 
Bas Bronsing (Voorzitter) Vader van Gijs (gr.8), Mats (gr.5) & Fedde (gr.2) 
Irene Bruggeling (Secretaris) Moeder van Finn & Duuk (gr.5) 
Matthijs van Gaalen (Penningmeester) Vader van Jens (gr.6), Niels (gr.4) & Suze 

 

Leerkracht Jolanda Pauw blijft het team vertegenwoordigen, zij is bij de vergaderingen aanwezig en verzorgt de 
coördinatie en communicatie tussen het team en de OV. Onderwijsassistentes Maaike van Genderen & Meta 
Achterberg sluiten tenslotte aan als evenement coördinator en zijn eerste aanspreekpunt voor de praktische zaken. 
 

4. Activiteiten en indeling commissies 2021-2022 
Voor het nieuwe schooljaar heeft de Oudervereniging opnieuw de verschillende activiteiten ingepland en de 
commissies als volgt onderverdeeld. Door Corona staan opnieuw 2 schoolreisjes in de agenda. In september de 
uitgestelde schoolreis en in mei 2022 de reguliere schoolreis. Ditzelfde geldt voor het Kleuterfeest.  
 

Activiteit Datum Commissie Teamleden 
Kleuterfeest 20-21 22-09-2021 Annebeth, Nico, Jorinde & Renske Kleuterjuffen 
Schoolreis 20-21 22-09-2021 Lineke, Bas, Jennie & Liane Jolanda & Maaike 
Sinterklaas 03-12-2021 Annebeth, Renske & Liane Jolanda & Maaike 
Kerst 23-12-2021 Lineke, Jennie, Jorinde & Irene Jolanda & Maaike 
Carnaval 25-02-2022 Matthijs, Jorinde & Liane Jolanda & Maaike 
Palmpasen 13-04-2022 Annebeth & Liane Jolanda & Maaike 
Kleuterfeest 25-05-2022 Jorinde & Matthijs Kleuterjuffen 
Schoolreis 25-05-2022 Lineke Jolanda & Maaike 
Avondvierdaagse 5km  Bas & Annebeth  
Avondvierdaagse 10km  Lineke & Irene  
Fancy Fair 10-06-2022 Alle OV Leden Jolanda & Maaike 
Afscheid Groep 8 05-07-2022  Mikel  

 

Naast de reguliere commissies zullen op verzoek van Norbert en het team nog twee extra commissies worden 
gestart. Eén voor het 50 jarige bestaan van de Schakel wat volgend schooljaar zal worden gevierd en één voor de 
renovatie van het schoolplein.  
 

5. Communicatie 
Gedurende het jaar zal de Oudervereniging via Social Schools over de voorbereiding en verloop van activiteiten 
communiceren. Daarnaast is de Oudervereniging bereikbaar via OVdeSchakel@Gmail.com en zijn de leden 
regelmatig rond het schoolplein te vinden. 


