
Beste ouders, 
 
De Oudervereniging – kortweg OV - organiseert gedurende het schooljaar samen met de 
leerkrachten verschillende activiteiten voor de kinderen op en rond school, met als doel de kinderen 
een prettige leuke leeromgeving te geven met blijvende herinneringen. In deze brief willen wij u 
graag een korte terugblik geven op alle activiteiten van schooljaar 2016-2017. 
 
Traditiegetrouw begint het schooljaar met het werven van nieuwe klassenouders, de Ronde van 
Waalre en het bezoek van de schoolfotograaf. Ook in 2016-2017 is het weer gelukt in alle klassen 
enthousiaste ouder(s) te vinden die als klassenouder de brugfunctie tussen leerkracht en ouders 
vervult bij groep-specifieke hulpvragen. De OV coördineert deze werving, helpt de klassenouders op 
weg en regelt de bijdrage voor een kadootje bij juffendag.  
 
De Ronde van Waalre is iedere tweede zaterdag van September. In 2016 liepen er maar liefst 64 
kinderen mee, goed voor een derde plek in de scholenwedstrijd. OV betaalt en regelt hun inschrijving 
en coördineert het uitdelen van de rugnummers. Na afloop van hun sportieve prestatie, kregen alle 
Christoffelkindjes, naast een medaille van de organisatie, van de OV een bloem en een lekker ijsje. 
 
Begin oktober 2016 heeft Dick Diks weer alle kinderen op de foto gezet. De OV stemt deze dag af met 
de fotograaf, net als een terugkomdag voor de zieke kinderen. Op de dag zelf ondersteunt de OV de 
fotograaf met het op tijd halen en brengen van kinderen uit de klassen zodat alles gesmeerd 
verloopt. 
 
De Sinterklaasviering is in 2016 een nauwe samenwerking tussen school en OV. In 2016 is ervoor 
gekozen het Sinterklaasjournaalverhaal een klein beetje uit te bereiden: enkele Pieten hadden 
namelijk hun tent op school opgeslagen en bleven ook op school logeren. Deze extra Pieten van de 
OV gaven een leuke aanvulling aan de verhaallijn en Sint en Pieten van Aalst-Vooruit die rond 5 
december school bezoeken. Traditiegetrouw regelt de OV in de weken voorafgaand aan 5 december 
een keer strooigoed in alle klassen en wordt de school mooi versierd. De OV betaalt de kadootjes 
voor de kinderen in de onderbouw en geeft de kinderen van groep 6-8 een bijdrage voor een 
kadootje bij de surprises. 
 
Na 5 december wordt de school snel omgetoverd in kerstsferen. Afgelopen schooljaar heeft de 
kerstviering in het teken gestaan van een herdertjestocht met een gezellige kerstmarkt na afloop op 
het schoolplein. Uit de opbrengst van de kerstmarkt is deze keer een schenking gedaan aan Stichting 
De Hoogvliegers. De OV helpt de leerkrachten uit groep 8 met de toneelstukjes en stemt het goede 
doel af met school. Daarnaast neemt de OV de opbouw van de tenten langs de route en de 
kerstmarkt op het schoolplein volledig voor zijn rekening. Ieder jaar weer een heel happening!  
 
Bij de invulling van de carnavalsviering is school in de lead. Zij hadden dit schooljaar voor een gekke 
week gekozen met iedere dag een ander verkleedthema. De OV regelt de versiering op school en een 
lekkernij voor de kinderen tijdens de viering op school. 
 
Rondom Pasen staan we altijd even stil bij de betekenis van Pasen. De OV coördineert deze activiteit. 
Ieder jaar wordt er een thema aan Pasen gekoppeld. Dit schooljaar werd de kinderen gevraagd een 
mooie paaswens te bedenken en deze op de ruiten te schrijven met de speciale stift die ze daarvoor 
van de paashaas hadden gekregen. De kinderen hebben op Witte Donderdag gezellig met elkaar op 
school ontbeten. En natuurlijk is ook de paashaas op bezoek geweest! 
 
Afgelopen schooljaar hebben zes enthousiaste teams mee gedan met het voetbaltoernooi voor 
scholen uit Eindhoven e.o.. De OV regelt alle contacten met de organisatie en betaalt de inschrijving 



van de teams. Daarnaast wordt het werven en samenstellen van de teams gecoördineerd door de 
OV. Een zeer gezellige dag. 
 
In juni staat altijd het schoolreisje op de agenda voor de groep 1-7. De kleuters genieten 
traditiegetrouw van een uitje naar de Klimbim. De groep 3-4 zijn in 2016-2017 met de bus naar 
DippieDoe geweest, de groepen 5-7 zijn met de bus naar de Efteling geweest. Deze bestemmingen 
worden met school afgestemd. De OV regelt de bussen en neemt de kosten voor entree en vervoer 
voor haar rekening.  
 
De laatste weken van het schooljaar staan altijd in het teken van de musical van groep 8 en het 
bijbehorende eindfeest. Schooljaar 2016-2017 waren deze voor het eerst gescheiden. De musical 
werd in het Parktheater opgevoerd. Een week later volgde het zeer gezellige eindfeest in de hal op 
school, waar de OV voor alle hapjes en drankjes heeft gezorgd. Naast het feest zorgde OV op de 
laatste schooldag voor een afscheidscadeautje, een mok beschilderd door de Driester. 
 
Een activiteit van de OV die iets minder zichtbaar is voor de meeste ouders, is het ophalen van oud 
papier. Iedere derde zaterdag van de maand loopt er een ouder namens school mee met twee 
ervaren lopers bij het inzamelen van oud papier. Een activiteit die de OV jaarlijks een paar duizend 
euro oplevert, waarmee we de vele activiteiten kunnen bekostigen en de ouderbijdrage relatief laag 
kunnen houden. Helaas is gebleken dat het steeds lastiger wordt alle maanden een ouder te vinden 
die namens school wil mee lopen. De vaste poule ouders die willen lopen wordt kleiner. Voor het 
nieuwe schooljaar kunnen we dus erg goed nieuwe lopers gebruiken! 
 
Naast deze activiteiten levert de OV ook een financiële bijdrage voor het buitenspeelgoed en 
excursies. Aan buitenspeelgoed heeft school vorig jaar hiermee ballen, pingpongbatjes en voetballen 
aangeschaft. Alle groepen hebben ook een eigen excursie uitgezocht. Zo zijn ’t Geitenboerke 
(groepen 1-2), het Boerenbontmuseum (groep 3), de Ontdekfabriek (groep 4), het pre-historisch 
dorp (groep 5), het Philips museum (groep 6) en de Oliemeulen (groep 7-8) bezocht. Super leuk en 
leerzaam! Op hele warme dagen zorgt de OV voor wat afkoeling in de vorm van een waterijsje.  
 
Kortom, schooljaar 2016-2017 was een gezellig schooljaar gevuld met vele activiteiten. Wij willen 
langs deze weg nogmaals alle hulpouders bedanken voor hun bijdrage! Als OV kunnen we al deze 
leuke activiteiten niet alleen voor de kinderen regelen, maar gelukkig maken vele handen sterk. Op 
naar een mooi schooljaar 2017-2018, waarbij in 2018 het 60-jarig lustrum van de school als extra 
activiteit op de agenda staat!  


