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Voorwoord 
Hierbij treft u het jaarverslag 2018 – 2019 aan van de Ouderraad van de St. Antoniusschool te 

Sappemeer. Dit verslag geeft voornamelijk een overzicht van alle activiteiten die door de Ouderraad 

samen met het team van school zijn georganiseerd. We kunnen terugkijken op een mooi schooljaar.  

 

Graag bedanken we alle leden van de Ouderraad voor hun inzet en enthousiasme. Daarnaast 

natuurlijk ook alle hulpouders die gedurende het jaar op school hebben geholpen met wat voor 

activiteit dan ook: bedankt! Tot slot willen wij graag het team bedanken voor de fijne samenwerking. 

Het is fijn om samen een bijdrage te leveren aan een plezierige basisschooltijd van onze kinderen. 
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1. Ouderraad 
De ouderraad is het schooljaar begonnen met 12 leden. Aan het begin van het schooljaar werd de OR 

als snel versterkt door 7 nieuwe leden. De enthousiaste wervingsactie tijdens de informatieavonden 

wierp dus duidelijk zijn vruchten af. Gedurende het schooljaar zijn helaas 3 leden gestopt in verband 

met drukte en andere verplichtingen. We sloten het schooljaar af met een OR van 16 leden.  

 

2. Jaarvergadering schooljaar 2017 - 2018 
De jaarvergadering van de OR op maandag 29 oktober 2018 was niet drukbezocht. Er waren enkel 

leden van de OR zelf aanwezig. Omdat het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van school, 

worden in verband met de privacy de namen van de leden van de OR voortaan uit het jaarverslag 

gehaald. Het jaarverslag en het financieel jaarverslag zijn besproken en verder goedgekeurd.  

 

3. Contributie schooljaar 2018 - 2019 
De contributie voor het schooljaar 2018 - 2019 is vastgesteld op: 50 euro per jaar per kind.  

 

4. Activiteiten 
De OR heeft bij veel verschillende activiteiten geholpen.  

4.1 Pi jn en Gein 

Vanuit de OR zijn verschillende kaartjes of andere attenties verstuurd bij leuke gelegenheden zoals 

geboorte of jubilea. Ook bij vervelende gebeurtenissen hebben we onze steun laten blijken.  

 

4.2  Het  Nat ionaal Schoolontbi j t  

Helaas is het Nationaal Schoolontbijt dit jaar wederom niet doorgegaan op onze school. De week van 

het Nationaal Schoolontbijt valt namelijk precies in dezelfde week van de Sint Maarten viering op 

school. Hierdoor hebben wij de voorkeur om het ontbijt op de woensdag te doen. Vanuit de 

organisatie van het Schoolontbijt kon er helaas niet gegarandeerd worden dat de ontbijtjes op tijd 

geleverd zouden worden. Daarom hebben we gekozen het Nationaal Schoolontbijt wederom over te 

slaan.  

 

4.3 Sint  Maarten 

De viering van Sint Maarten is goed verlopen. Dit jaar is er voor het eerst een inzameling geweest voor 

de Voedselbank. Kinderen konden in manden snoep doneren die zij tijdens het lampionlopen hadden 

opgehaald. Van de Voedselbank zijn er fijne en positieve reacties gekomen. Een aantal ouders had 

twijfels over de actie omdat de kinderen uit gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank immers 

zelf ook snoep ophalen. De Voedselbank gaat het gedoneerde snoep en alles wat er geschonken is 

echter verdelen over het gehele jaar. Het is fijn om op deze manier kinderen te leren te delen met 

elkaar. Bovendien past dit mooi bij de viering van Sint Maarten.  

 

4.4  S interklaasfeest 

Voor het raamschilderen kwamen veel ouders helpen, dat was hartstikke fijn. Wel moet er volgend 

jaar even goed gekeken worden naar de verf of de samenstelling daarvan. Er waren namelijk een 

aantal raamschilderingen die al snel ging afbladeren. Daarnaast is het jammer dat er op de externe 

locatie geen raamschilderingen gemaakt zijn. Volgend jaar hier toch naar kijken hoe we dat kunnen 

invullen.  

 

Het sinterklaasfeest is goed verlopen. De ontvangst van Sinterklaas en de pieten op het schoolplein 

was gezellig. Door de gehuurde geluidsinstallatie was het verhaal voor alle kinderen en ouders ook 

goed te volgen.  
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4.5  Advent en Kerst 

Ook het kerstfeest is goed verlopen. Het geluid in de kerk was dit jaar duidelijk beter. Helaas konden 

de mensen die achter in de kerk stonden niet alles goed horen. Maar dit kan ook te maken hebben 

met de drukte achterin. Die drukte blijft een jaarlijks terugkerend aandachtspunt. De vraag is of het 

voor zowel de kinderen als de ouders niet prettiger is om de kerkdienst in twee delen op te splitsen.  

Dit jaar deed iedere klas een voordracht en dat werd door iedereen enorm gewaardeerd. Het is leuk 

om te zien dat iedere klas iets doet en dat op die manier alle kinderen aan de beurt komen.  

De toetjes waren dit jaar ook een succes. De leerkrachten hadden dit goed geregeld door per klas 

ongeveer twee ouders te vragen iets te maken. Zo kon er na de maaltijd een heerlijk toetje genuttigd 

worden zonder een overdaad aan eten.  

 

4.6 Carnaval 

Alle kinderen hebben ranja en koek gekregen. Carnaval is eigenlijk gewoon heel goed verlopen. Alle 

kinderen hebben ranja en koek gekregen. De kinderen uit de bovenbouw kregen ’s middags broodjes 

knakworst en een snoepzakje.  

 
4.7 Vastenmarkt 

Samengevat is de vastenactie prima verlopen. Dit jaar was de Vastenmarkt iets anders qua opzet dan 

voorgaande jaren. Voor het restaurant is er gekozen om minder verschillende soorten gerechten aan 

te bieden en gerechten die simpeler zijn in de bereiding en het nuttigen ervan. Hierdoor zijn we 

minder afhankelijk van de bereidheid van ouders iets te maken. Aan de ouders is gevraagd om 

knakworstjes, soep en pannenkoeken te doneren. Ook is er gekozen om het restaurant naar buiten te 

verplaatsen om de drukte in de school iets te verminderen. Gelukkig waren er veel positieve reacties. 

Vooral dat het restaurant lekker buiten was hebben veel mensen als erg prettig ervaren.  

 

4.8 Eerste Lentedag 

De Eerste Lentedag is prima verlopen. Door het vroege voorjaar was het even de vraag of er nog wel 

narcissen zouden zijn, dit is gelukkig goed gekomen. 

 

4.9 Avond4Daagse 

De organisatie van de Avond4Daagse is altijd een grote klus. Toch is het ook dit jaar weer gelukt er een 

gezellige activiteit van te maken. Dit jaar hebben we voor het eerst gebruik gemaakt van herbruikbare 

plastic bekers. Dit is goed bevallen. De afsluiting op het terrein van Kwiek was ook erg gezellig. Het 

onthaal vonden veel kinderen en ouders super leuk. Ook fijn dat er wat meer ruimte was voor de 

ouders om hun kinderen op te halen 

 

4.10 Jant je Beton 

Er zijn weer vele loten verkocht. De opbrengst is ongeveer 1200,-.  

 

4.11 St .  Antoniusdag 

De St. Antoniusdag was ook een mooie en leuke dag met het schoollied. De betekenis van de St. 

Antoniusdag is in de klassen besproken. Daarna zijn verschillende klassen aan elkaar gekoppeld wat 

door de kinderen als erg leuk is ervaren. 

 

4.12 Kleuterfeest 

De kinderen hebben genoten van het gezellige feest. 

 

4.13 Schoolreis je 

Het schoolreisje ging dit jaar naar ‘Natuurschool Lauwersoog’. De kinderen zijn met alleen maar leuke 

verhalen thuisgekomen.   


