Jaarverslag activiteiten van de OV 2019 -2020
Net als voorgaande jaren, ging aan het begin van het schooljaar de mail uit naar alle ouders voor het
werven van nieuwe klassenouders voor het schooljaar 2020-2021. We hoopten dat we met de start
van een nieuw schooljaar weer met een frisse, energieke wind aan de slag konden als OV. Helaas
bleek dit geen realiteit… Het schooljaar 2020-2021 startte op dezelfde manier, zoals het was
geëindigd in juli. Geen ouders in de school en vooralsnog geen activiteiten.
Het grootste deel van het nieuwe team bestond dit jaar uit enthousiaste ouders die wederom
klassenouder wilde zijn, aangevuld met nieuwe ouders. Na een flinke puzzel is het ons gelukt om, op
één groep na, alle klassen te voorzien van 2 klassenouders.
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 creëren van een
plezierig verblijf op school en 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.
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 had afgelopen schooljaar 4 vergaderingen op de planning staan, helaas hebben
er maar 2 digitaal plaats kunnen vinden.
De commissie die het spits mocht afbijten, was die van Sint-Maarten. De lampionnenshow in de
school mocht niet doorgaan. Met dank aan de lichtslangen die voor een prachtig verlichte school
zorgden, opgehangen door de OV, is het toch gelukt om er een klein feestje van te maken voor de
kinderen. Ook dit jaar mocht de, door ons aangeboden, mandarijn niet ontbreken.
Het feest dat volgde was Sinterklaas. Dit was lastig. Hoe organiseer je met strenge regels rondom het
Corona-virus een fantastisch feest op school zonder ouderhulp, als ook de Sint dit jaar niet op school
aanwezig kan zijn? Gelukkig is het gelukt om er, met hulp van de trouwe Pieten, een geslaagde dag
van te maken voor alle kinderen. Zij verlieten allen aan het einde van de schooldag de school met
een grote glimlach en een prachtig cadeau in de hand.
Ook voor het Kerstfeest moest een alternatief gezocht worden. De OV zorgde voor een prachtig
versierde school. Voor het Kerstdiner kwam de Kerstlunch in de plaats. Althans, dat was de
bedoeling… Op maandag 14 december werd er door minister Rutte in een persconferentie
medegedeeld dat de scholen op woensdag 17 december wederom de deuren moesten sluiten. Dit
had niemand zien aankomen, een naar einde van het eerste deel van het schooljaar.
Pas op maandag 8 februari openden de basisscholen weer hun deuren. De geplande DaVinci/OGO
inloopavond werd vervolgens ook afgelast.

Maar na regen komt zonneschijn… De koningsspelen konden eindelijk doorgang vinden. Dit werd
gecombineerd met de sportdag voor de onderbouw. In De Boerhoorn was het één groot feest.
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. Beide groepen 8 hebben een
lipdub gemaakt, welke is opgenomen. De OV heeft een bijdrage geleverd, zodat deze kinderen over
enkele jaren deze thuis nog eens rustig kunnen terugkijken.
Bij alle activiteiten van de Oudervereniging werd, zoveel mogelijk, dankbaar gebruik gemaakt van de
hulp van ouders. Zonder jullie hulp kunnen we echt niet!
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