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Voorwoord

Beste ouders,
Het jaarverslag van de ouderraad over het schooljaar 2017/2018 geeft een terugblik op de wijze
waarop de Ouderraad (OR) vorm heeft gegeven aan haar taken.
Na een noodoproep aan het einde van het vorige schooljaar is de ouderraad in een vrijwel nieuwe
samenstelling begonnen. Samen met 2 “oudgedienden” namen nog 13 ouders het op zich om de
ouderraad weer nieuw leven in te blazen.
Om het voor ons zelf een startpunt te hebben, is eerst een visiestuk opgesteld. Deze is te vinden op
de website: www.orbsbrakkenstein.nl. In het visiedocument hebben we met elkaar beschreven hoe
wij de ouderraad zien, welke criteria we hebben voor het besteden van de ouderbijdrage en welke
plaats wij denken in te nemen binnen school. Uitgangspunt hierbij is vanzelfsprekend: samen met het
schoolteam er voor zorgen dat onze kinderen een fijne, leuke tijd schooltijd hebben.
Terugkijkend kunnen we zeggen dat dit opnieuw is gelukt. De vele activiteiten rondom vaste
feestdagen hebben allen weer plaats gevonden. Enkele activiteiten met een nieuwe inbreng, en de
feestelijkheden die “gewoon goed” waren zijn op de vertrouwde wijze ingevuld. Dit was echter alleen
mogelijk dankzij de vele hulpouders die samen met de OR-leden en leerkrachten hier aan hebben
meegewerkt. Dank allen daarvoor!!!
Het afgelopen schooljaar heeft de ouderraad ook geïnvesteerd in de contacten met de teamleden. Zo
zijn een aantal leerkrachten bij de vergaderingen geweest om een toelichting te geven over hun
(neven)taken binnen school. Verhelderende gesprekken waren dit. Daarnaast als klankbordfunctie,
maar ook meelevend met de berichten rondom de uitgestelde verhuizing naar het nieuwe
schoolgebouw of de stakingen binnen het onderwijs.
Een hoogtepunt was de “Participizza-avond” waarbij de ouders van de ouderraad alle teamleden
hebben getrakteerd op lekkere zelfgemaakte hapjes, een drankje en een heuse kennisquiz.
In de eerste helft van het schooljaar heeft de ouderraad samen opgetrokken met de
Medezeggenschapsraad (MR) rondom de verkeersveiligheid bij de nieuwe school.
Voor het nieuwe schooljaar is de wens om meer structureel invulling te geven aan de contacten
tussen de OR en MR. Ook willen we onderzoeken hoe de ouderraad een verbinding kan leggen met
de kinderraad.
Graag wil ik alle ouders bedanken voor hun hulp en betrokkenheid bij school. Ieder op een eigen
wijze en in vele vormen. Speciaal wil ik graag de ouderraadleden benoemen die aan het begin van
het schooljaar aandurfde om de stap te zetten om met elkaar de OR-taken op te pakken.
Karen Brom-Otte,
Voorzitter ouderraad
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1. Samenstelling Ouderraad

Naam
Karen Brom-Otte

Kinderen op school
groep 8

Judith Bos

groep 6, groep 3/4

Annemiek Kruijssen

groep 3/4, groep 1/2c

Mathijs Gerrits

groep 7

Piet Peters
Rosalinde van Ruth

groep 8
groep 7, groep 5

Anneke Heerkens

groep 6, groep 4

Isabel Smit
Marieke Arts

groep 5, groep 1/2b
groep5, groep 1/2b

Jolein Rademakers

groep 6/7, groep 4, groep
1/2a

Simone Peeters

groep 4, groep 2b, groep 1c

Irna Hertel

groep 6, groep 4

Sabine Haves

groep 6, groep 4

Saskia Buijs

groep 6, groep 3/4

Tamara Janssen

rol / werkgroep
voorzitter
hoofdluis
avondvierdaagse
secretaris
opening schooljaar
avondvierdaagse
penningmeester
doedag
afscheid oude school
websitebeheer
sporten
schoolreisjes
Kerst
schoolreisjes
Kerst
Carnaval
Pasen
Carnaval
schoolreisjes
Pasen
doedag
afscheid oude school
Sint
schoolreisjes
avondvierdaagse
sporten
hoofdluis
Kerst
schoolreisjes
Kerst
Carnaval
Carnaval
afscheid oude school

4

v.l.n.r.
Piet Peters, Simone Peeters, Irna Hertel, Sabine Haves Judith Bos, Annemiek Kruijssen, Anneke
Heerkens, Karen Brom-Otte, Mathijs Gerrits, Isabel Smit, Marieke Arts, Saskia Buijs
Niet op de foto:
Tamara Janssen, Rosalinde van Ruth, Jolein Rademakers
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2. Overzicht activiteiten

De Ouderraad heeft een inhoudelijke en financiële bijdrage geleverd aan de volgende activiteiten:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Opening schooljaar
Doedag
Sint
Kerst
Carnaval
Pasen
Schoolreisjes
Avondvierdaagse
Hoofdluis
Afscheid oude school en cadeau nieuwe school

Voor iedere activiteit wordt samengewerkt met de leerkracht(en) die vanuit het schoolteam
gekoppeld zijn.
Daarnaast heeft de Ouderraad ook verschillende activiteiten enkel financieel gesteund, zoals de
sportdag (Koningsdag) en de tennisclinic.
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3. Inhoudelijk verslag van de activiteiten

a) Opening schooljaar
De eerste schooldag begon voor de nieuwe leden van de ouderraad al op de laatste dag van de
vakantie. Het schoolplein werd opgeruimd en versierd met kleurige slingers. Weer een paar dagen
eerder had de immer ijverige veegploeg o.l.v. Romayke en Martin het hele plein keurig ontdaan van
onkruid en blad. Wat fijn dat jullie daar telkens voor zorgen!

De opening van het schooljaar begon traditiegetrouw met vrolijke muziek van harmonie Tarcisius
(incl. enkele jeugdleden van onze school!) Het zonnetje scheen, ouders praatten gezellig bij en de
ouderraad schonk koffie, thee en limonade. Samen met het welkomstwoord van Esther Schreuder en
het voorstellen van het schoolteam ging het nieuwe schooljaar goed van start!

b) Doedag
Vrijdag 13 oktober 2017 was zéker geen ongeluksdag op Basisschool Brakkenstein: we hadden de
jaarlijkse Doe-dag! Veel ouders en grootouders hebben zich weer enthousiast ingezet, om met een
groepje leerlingen aan de slag te gaan. Er werd hard gewerkt aan creatieve activiteiten zoals
spokenpakken maken, een schilderworkshop, schminken, een insectenhotel maken, verkleden en
toneelspelen, egeltjes van brooddeeg maken, zelf slijm maken of een raket of pijl en boog maken én
uitproberen! Er is ook volop gebakken; wafels, pepernoten, koekjes of pizza’s.
Leerzaam waren activiteiten als muziek maken, ervaren hoe het is om te leven
met een handicap of als zwerver/verslaafde, of spelletjes programmeren op de
pc. Sportief; een hardloopcursus door een hele fitte opa, trailrunning,
schminken als een militair met aansluitend een speurtocht of een
voetbaltraining. Er werden ook meiden verwend met een high tea, opmaken en
nagels lakken. Uniek waren activiteiten zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de
brandweerkazerne en de verkenning van een oorlogsjeep.
Mooi om te zien hoe elke (groot)ouder zijn eigen talenten of interesses wil
delen met de leerlingen. Werkelijk alle kinderen hadden een leuke ochtend of
middag. Graag tot de volgende Doe-dag!
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c) Sint
Dit jaar, na een nieuwe samenstelling van de OR, bestaat de Sinterklaaswerkgroep uit vier teamleden
en nog 3 ouders (waarvan één OR-lid is). Sandra is dit jaar voor het laatst (daarover verderop meer).
De samenwerking binnen deze werkgroep verliep deze editie weer prima en heel leuk!
Naast de leden van de werkgroep en drie hoofdrolspelers op 5 december zijn ook vele andere
vrijwilligers en medewerkers betrokken bij de organisatie van het feest die onder meer zorgen voor
de kleding en attributen, schmink, muzikale ondersteuning (meneer Pieter en Piet Peters) en andere
logistieke zaken. Ook dit jaar hebben we veel hulp gekregen van ouders om de school te versieren en
na het Sinterklaasfeest de versieringen te verwijderen, dank daarvoor!
De teamleden hebben een verhaallijn (uit het schoolarchief) gekozen die geschikt was en de planning
gemaakt. De verhaallijn werd jaren geleden al gemaakt en toen ook al met succes gebruikt. Het
thema dit jaar was: gezond(er) eten en beweging! Dat was aan de pieten wel besteed, zij zijn met de
racefiets naar school gekomen, onder toeziend oog en aanmoediging, van Sinterklaas! Voorafgaand
aan 5 december hebben de kinderen in deze periode een keer in de klas hun schoen gezet.

De muzikale begeleiding op 5 december werd dit jaar succesvol verzorgd door meneer Pieter op
accordeon en meneer Piet (Peters) op drums. De Sint en zijn pieten zijn eerst naar de gymzaal gegaan
om een feestje te bouwen met de kleuters. Omdat Sandra dit jaar voor het laatst in de
sinterklaaswerkgroep zat, kreeg zij een erg mooie medaille omgehangen en is ze bedankt voor al haar
hulp!
Daarna zijn de Sint en pieten de overige klassen één voor één langs gegaan. In elke groep was er tijd
voor een praatje, dansje, liedje, veel strooien en vele leuke grappen van de pieten die ook dit jaar
weer op de tafels en kasten klommen. Alle kinderen genoten!
De kosten van de Sinterklaasviering op school (voor onder meer boodschappen en versiering) zijn dit
jaar weer binnen het vooraf bepaalde budget gebleven. De werkgroep heeft het Sinterklaasfeest
enkele weken later nog geëvalueerd.
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d) Kerst
De kerstviering begon geheel in stemming, met een kinderkoortje van kinderen uit groep 6, 7 en 8
dat op het schoolplein zong ter ontvangst van alle kinderen en ouders.
Terwijl de kinderen in de klassen hun eigen viering hadden, werd er voor de ouders buiten voor het
eerst ook een “kerstviering light” gehouden. Een partytent, sta-tafels, muziek en kerstverlichting
werden uit de kast gehaald.
Ouders hadden zelf hapjes meegenomen waarvan
volop van werd genoten. Er was stemmige
kerstmuziek en een goed gesprek. Dit alles uiteraard
onder het genot van een glaasje (of 2) glühwein, koffie
of thee, geschonken door de Ouderraad.

Er was ook een ouderkoor gevormd, dat de klassen rond is gegaan met kerstliederen. Ter afsluiting
heeft het ouderkoor buiten op het schoolplein gezongen voor de kinderen en hun ouders. Zowel
kinderkoor als ouderkoor hebben vanuit de ouderraad een attentie gekregen voor hun bijdrage. Van
het gereserveerde budget dat over was is in overleg met Esther (heel slim in de uitverkoop) nieuwe
kerstversiering aangeschaft.

e) Carnaval
Op het schoolplein startte carnaval met een vrolijke polonaise achter prins Wilco den Eerste en zijn
kabinet aan. De sleutel van school werd traditiegetrouw overgedragen aan de prins en prinses van BS
Brakkenstein. In de kleuterklassen werd die ochtend in opperste carnavalsstemming gedanst,
geschminkt en geknutseld. Prins Wilco bezocht alle klassen en verblijden de kinderen met
“prinsenkoeken”. De groepen 3 t/m 8 begonnen met feesten in hun eigen klas en bouwden ’s
middags een groots carnavalsfeest in Roomsch Leven. Ook waren Prins Wilco en zijn kabinet hierbij
weer van de partij. We kijken terug op een geslaagde en gezellige carnaval!
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f) Pasen
Dit schooljaar is er via de werkgroep ‘Pasen’ (twee teamleden en twee OR-leden) extra aandacht
uitgegaan naar de paasviering. De paasviering werd ingeluid door twee paashazen op het schoolplein
die alle kinderen en ouders hebben ontvangen op het schoolplein. Sommige ouders werden verrast
met een chocolade eitje, vanuit de insteek “ blij met een ei”, en “een eitje hoort erbij”. Ook zijn
tijdens het paasontbijt alle leerkrachten met chocolade paaseitjes in het lentezonnetje gezet door
deze paashazen. Ook dit schooljaar hebben dankzij een smakelijke bijdrage van alle kinderen en hun
ouders de groepen wederom een heerlijk paasontbijt gehad.

De werkgroep heeft geïnvesteerd in een paasactiviteit voor alle groepen. Groep 3 en 3/4 hebben in
de ochtend allerlei paasspelletjes gedaan. De Warming-Up werd verzorgd door één van onze
paashazen, begeleid door de fantastische beat van Martin met zijn geluidsinstallatie. Ook de inzet
van alle hulpouders die dag, hebben eraan bijgedragen dat het programma voor groep 3 en 3/4 als
een succes kan worden gezien.
Helaas liet het weer ons in de steek bij het middagprogramma, waardoor de overige groepen een
alternatief hebben doorlopen; de kleutergroepen hebben een ingekorte versie van het
oorspronkelijke spellenplan meegemaakt en de overige groepen hebben de Paasquiz in hun eigen
groep ingevuld. Het streven is om voor de volgende schooljaren een alternatief plan achter de hand
te hebben bij tegenwerkend weer.

g) Schoolreisjes
Het uitje voor de kleuterklassen wordt altijd geheel georganiseerd door de kleuterjuffen, de
ouderraad hoeft hier niets voor te regelen. Waar normaalgesproken de Leemkuil op de agenda staat,
is er dit jaar gekozen voor Chimpie Champ in Oosterhout, in verband met het voorspelde slechtere
weer. De kinderen hebben er een erg leuke dag gehad!
Voor de groepen 3, 4 en 5 stond dit jaar op 12 juni de Spelerij - de Uitvinderij in Dieren op de
agenda. In De Spelerij stonden de meest vreemde toestellen waar mee gespeeld kon worden. Er
waren supergrote blokken waarmee je kon bouwen. En er was er genoeg water om al dan niet per
ongeluk in te vallen. Er is goed gebruik gemaakt van de droogkast. In De Uitvinderij gingen de
kinderen van groep 5 aan de slag met hout, plexiglas, metaal en piepschuim en met echte (maar
veilige) machines om de mooiste creaties te maken.
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De groepen 6 en 7 zijn 19 juni op pad gegaan
naar Toverland in Sevenum. Ze hebben een
erg leuke dag gehad met veel attracties,
klimmen, klauteren en op z'n tijd wat lekkers
te eten en te drinken.
Het was weer een zeer geslaagd schoolreisje!
Iedereen erg bedankt voor alle hulp!

h) Avondvierdaagse
Dit jaar hebben weer ruim 150 kinderen (met ongeveer 100 ouders) meegelopen met de
avondvierdaagse. Na een soepel verlopen inschrijving is er achter de schermen hard gewerkt om er
weer een paar gezellige avonden van de maken.
De weergoden waren ons goed gezind en dankzij de vele hulpouders & hulpjuffen, de chauffeurs en
de boodschappenmannen kijken we terug op een geslaagd evenement. Ook dank aan de sponsor De
Glasambulance voor het eten & drinken bij de rustposten, meneer Pieter voor de muzikale
begeleiding en de vrolijke noten van dweilorkest Netter Noast bij de intocht.

De kinderen hebben genoten (een enkele pleister hier & daar uitgezonderd) en vooral: zij hebben
toch maar weer al die kilometers gelopen. Wij zijn trots op ze!

i)

Hoofdluis

Het schooljaar 2017/2018 is het laatste jaar geweest van de zeer ervaren coördinatoren Karen Brom Otten en Jeanette Kolkman. Karen heeft gedurende het schooljaar haar taken overgedragen,
Jeanette stopt nadat we in het schooljaar 2018/2019 opgestart zijn en de taken goed zijn
overgedragen aan Saskia Buijs en Irna Hertel.
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Ook dit jaar schooljaar hebben vele ouders weer vele hoofden gecontroleerd op neten en luizen. We
kunnen ieder jaar weer rekenen op ervaren ouders die door de jaren heen beschikbaar blijven. Bij de
kleuters hebben we een heel aantal nieuwe ouders beschikbaar gevonden voor de luizencontrole. Er
is niet alleen op de vaste moment gecontroleerd, maar ook zeer geregeld tussendoor als er in een
klas neten of luizen waren. In het voorjaar hebben we te maken gehad met een periode met veel
neten en luizen, die zich ook niet zomaar lieten verdrijven.
Heel veel dank aan de ouders die iedere keer op woensdag beschikbaar waren voor de
luizencontrole. Langs deze weg ook nogmaals dank aan Karen en Jeanette voor hun jarenlange inzet
als coördinatoren van de luizencontrole.

j)

Afscheid oude school en cadeau nieuwe school

En daar was hij dan: de laatste schooldag in het oude, vertrouwde gebouw aan de Heemraadstraat.
Op deze mooie zonnige dag, verzamelde iedereen zich aan het einde van de ochtend op het
schoolplein. De school werd uit volle borst toegezongen door alle leerlingen, leerkrachten en ouders.
Voor de kinderen waren er feestelijke cupcakes met het schoollogo erop, als traktatie namens de OR.
Er waren slingers, foto’s uit het verleden, een hoop verhalen en af en toe zelfs wat melancholiek.
Want ook al hebben we met zijn allen erg toegeleefd naar de verhuizing en het mooie nieuwe
gebouw, het afscheid van het oude schoolgebouw was toch echt wel een speciaal moment.

Maar zoals gezegd hebben we er zin in om te verhuizen naar het nieuwe pand. Eindelijk is het zover,
na de zomervakantie mogen we erin. De OR had al vrij snel unaniem besloten dat er voor deze
speciale gelegenheid een financiële bijdrage beschikbaar gesteld zou worden, zodat de school (team
en directeur) wat extra budget zouden hebben om mooie plannen te verwezenlijken. Een bedrag van
€4.444,44 werd hiervoor vrijgemaakt, omdat we van mening zijn dat we de verhuizing naar het
nieuwe schoolgebouw samen moeten vieren. Al die vieren zijn vervolgens besteed als bijdrage van
OR aan het mooie speeltoestel op het kleuterplein.
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