
Jaarverslag activiteiten van de OV 2019 -2020 

Toen aan het begin van het schooljaar de mail uit ging naar alle ouders voor klassenouders schooljaar 

2019-2020 hoopten wij, als bestuur, wederom dat we alle klassen zouden kunnen voorzien van 1 a 2 

nieuwe klassenouders. Na een ochtend mails inventariseren, plakken en schuiven lukte het wederom 

en hadden we een fantastisch team van zowel nieuwe als ervaren klassenouders die popelden om 

aan de slag te gaan.   

De oudervereniging van de Jan Thiesschool is een vereniging met statuten vastgelegd bij de notaris 

en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Dit houdt in dat minimaal 1x per jaar een Algemene 

vergadering moet worden georganiseerd. In deze vergadering worden de (nieuwe) klassenouders 

geïnstalleerd en wordt verantwoording t.a.v. de financiën afgelegd.  Alle ouders met een kind op de 

Jan Thiesschool zijn lid van de vereniging   

Alle activiteiten van de OV worden gefinancierd uit de vrijwillige ouderbijdrage, die we dit jaar 

konden handhaven op 23 euro per kind.  Doelstelling van de Oudervereniging is het bijdragen aan 

een plezierig verblijf op school. Dat doen we middels onze inzet bij de verschillende feestdagen en 

activiteiten, maar bv. ook door het ter beschikking stellen van materiaal voor de kinderkunst in 

school.     

Verder geven we een bloemetje of attentie bij ziekte, afscheid of jubileum van de leerkrachten.    

Bij alle activiteiten van de Oudervereniging wordt dankbaar gebruik gemaakt van de hulp van ouders.  

Zonder deze hulp kunnen we echt niet!    

Om de taken te verdelen is er binnen de Oudervereniging een aantal commissies actief, ingedeeld 

per activiteit/feest. De leden van de commissies hebben regelmatig overleg, samen met de 

evenementencoördinator (Ina van Kasteel).    

De Oudervereniging als geheel vergaderde het afgelopen schooljaar 3 keer. De laatste vergadering is 

juni is afgelast vanwege Corona. 

De commissie die het spits mocht afbijten, was die van Sint-Maarten. Dankzij de Ouderraad konden 

Er is geïnvesteerd in nieuwe lichtslangen, waardoor de school tijdens de lampionnenshow prachtig 

versierd was. Natuurlijk werden de kinderen ook weer getrakteerd op een, door ons aangeboden, 

mandarijn. 

Vervolgens brak de decembermaand aan, met achtereenvolgens Sinterklaas en Kerst. Sinterklaas 

verscheen dit jaar op Knol, begeleidt door Boer Boris. Wat een feest, voor zowel groot als klein. 2019 

werd afgesloten met het Kerstdiner en de Kerstviering in de kerk. Mede dankzij de hulp van beide 

commissies, klassenouders die hun hulp aanboden en vele andere handen werden deze feesten een 

groot succes.  

En toen werd het maart 2020 en kwam het Corona-virus de hoek om kijken. De overige activiteiten, 

die wij als OV organiseren, werden afgeblazen. Geen sportdagen/ Koningsspelen, geen zomerfeest, 

geen DaVinci/OGO inloopavond… Een bijzonder eind van wat als een prachtig schooljaar startte!  

Door de regels die de overheid hanteerde, waaronder de 1,5 meter, was het ook niet mogelijk het 

afscheid van groep 8 te doen op de manier zoals dat altijd gedaan werd. Gelukkig is er, met hulp van 

een grote groep enthousiaste ouders een prachtig afscheid op poten gezet.  

Oktober 2020, Oudervereniging Jan Thiesschool Rolde   

Lianne Smit, Voorzitter             



Ilona Dijk, Penningmeester         

Eline Suichies, Secretaris 


