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Voorwoord 
 

 

Beste ouders en verzorgers,   

  

En dan is er alweer een jaar voorbij..... schooljaar 2019-2020 was een bijzonder jaar, ook voor de 

ouderraad. We zijn 'gewoon' gestart met het organiseren van de activiteiten. Een spetterende 

opening van de Kinderboekenweek, Sinterklaas en de kerstviering weer op school met voor de 

ouders een gezellige bijeenkomst op het plein. Met carnaval een echte optocht door de wijk en een 

goede samenwerking met De Platte Knip.  

  

En toen veranderde de hele planning in verband met Corona. Pasen en de Koningsspelen gingen niet 

door... hopelijk kunnen we nog wel op schoolreis en gaat de avondvierdaagse nog door... maar ook 

daar is uiteindelijk een streep door gezet voor het schooljaar 2019-2020.   

  

We hebben gekeken wat we als OR nog konden doen voor de kinderen voor de zomervakantie. Dat 

werd een traktatie: ijsjes van de IJsbroeders. Onder het genot van muziek en een dansje hebben de 

kinderen kunnen genieten van een fruitijsje.   

  

Voor het schooljaar 2020-2021 zijn we aan het kijken hoe en of we activiteiten door kunnen laten 

gaan. We houden hierbij de actualiteit en de richtlijnen die het RIVM geeft goed in de gaten.   

  

Waar we voorheen voornamelijk via de nieuwsbrief communiceerden als OR, hebben we afgelopen 

schooljaar gebruik gemaakt van ons eigen account in Social Schools. Ook komend schooljaar zullen 

wij berichtjes versturen via Social Schools. Notulen van onze vergaderingen zullen we plaatsen 

op onze site www.orbsbrakkenstein.nl.    

Als u een vraag heeft voor ons als OR, kunt u mailen naar ouderraad@bsbrakkenstein.nl of een 

bericht sturen aan "Ouderraad Brakkenstein" via Social Schools. En natuurlijk kunt u ons ook 'live' 

aanspreken op of om het schoolplein.   

  

Tenslotte wil ik nog graag alle ouders bedanken voor de hulp en betrokkenheid (op welke manier dan 

ook) bij school. Dankzij deze hulp en betrokkenheid is het mogelijk om de leuke activiteiten voor de 

kinderen te organiseren. We vertrouwen erop dat we ook komend schooljaar weer op uw hulp 

kunnen rekenen!  

 

 

Anneke Heerkens – Betten 

Voorzitter OR bs Brakkenstein 

http://www.orbsbrakkenstein.nl/
mailto:ouderraad@bsbrakkenstein.nl
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1. Samenstelling Ouderraad 
 

 

Naam Werkgroep 

Anneke Heerkens 

Voorzitter 

Carnaval 

Thema avond 

Avondvierdaagse 

Judith Bos 

Secretaris / Website 

Opening schooljaar 

Avondvierdaagse 

Annemiek Kruijssen 

Penningmeester 

Doedag 

Kinderboekenweek 

Carnaval 

Marieke Arts Carnaval 

Schoolreisjes 

Sportdag 

Jolein Rademakers Kerst 

Sportdag 

Pasen 

Doedag  
Simone Peeters Sint 

Schoolreisjes 

Romayke Schoffelen Kinderboekenweek 

Sint 

Kerst 

Pasen 

Rianne Reulink Kerst  

Carnaval 

Marjolein Arts Doedag 

Kerst 
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Boven:  Rianne Reulink, Jolein Rademakers, Annemiek Kruijssen (penningmeester), Anneke 

Heerkens (voorzitter) 

Onder:  Judith Bos (secretaris), Marjolein Arts, Romayke Schoffelen, Simone Peeters 

Niet op de foto: Marieke Arts 

 

Meer informatie over de Ouderraad vind je op: www.orbsbrakkenstein.nl 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orbsbrakkenstein.nl/
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2. Verslag van de activiteiten 

 

De Ouderraad heeft een inhoudelijke en financiële bijdrage geleverd aan de onderstaande 

activiteiten. Voor iedere activiteit wordt samengewerkt met de leerkrachten die vanuit het 

schoolteam gekoppeld zijn. 

 

 

a) Opening schooljaar 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

b) Kinderboekenweek 

 

Ook dit schooljaar is weer een werkgroep ‘opening Kinderboekenweek’ bestaande uit één teamlid  

en een aantal enthousiaste ouders (waarvan 2 OR-leden) onder leiding van Yvette aan de slag 

gegaan. Het thema van de Kinderboekenweek 2019 was ‘Reis mee’. 

 

Voor de feestelijke opening op woensdagochtend 2 oktober werd het schoolplein ingericht als een 

echt vliegveld! Er hingen informatieborden, je hoorde ‘Mind your step!’ als je het schoolplein op liep 

en uit de installatie werden door de vliegveld-stem allemaal vluchtnummers en reisinformatie 

omgeroepen. Overal op de luchthaven Brakkenstein liepen overal echte douaniers, 

schoonmaakpersoneel, stewardessen en andere vliegveldmedewerkers rond.  

 

De kinderen hadden allemaal hun ticket bij zich waarop ze zelf eerder hun favoriete 

vakantiebestemming al hadden beschreven of getekend. (Deze tickets kon iedereen later 

bewonderen in de hal van school.) 

 

Voor de Ouderraad begint het nieuwe 

schooljaar altijd een dagje éérder, met het 

versieren van het schoolplein. Bij zo goed 

als alle activiteiten verzorgt de Ouderraad 

passende versiering, in en om de school, 

om de sfeer te versterken. We verstaan de 

kunst van het versieren tot in de punaises! 

Het is altijd fijn dat veel ouders bereid zijn 

om ons daarmee te helpen, want vele 

handen maken licht werk.  

 

Ook dit jaar wapperden de vrolijke 

vlaggetjes de leerlingen en hun ouders 

tegemoet.  

Na een aftrap van Mandy was de school 

weer geopend en kon het nieuwe 

schooljaar van start! 
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Toen het tijd was voor vertrek moesten alle kinderen plaatsnemen in het vliegtuig van hun klas om 

zich samen met hun meester of juf klaar te maken voor de reis. 

Straaljagerpiloot Wilco gaf samen met de stewardessen en de rest van de crew nog een aantal 

duidelijke instructies. De kinderen leerden wat ze moesten doen bij een luchtzak en oefenden de 

armbewegingen voor als ze zelf mee moesten vliegen. Ook zong iedereen mee met de kinderen van 

groep 6 met het themalied ‘Reis mee!’ van Kinderen voor kinderen. 

Het was een hele leuke opening van de Kinderboekenweek 2019. 

 

In de hal van school was gedurende de Kinderboekenweek een mooi versierde boekenkraam 

ingericht vol met de boeken over dit thema. 

 

Voor deze activiteit werden alleen wat kosten gemaakt voor de aankleding van het vliegveld. 

 We willen alle betrokken ouders en alle teamleden bedanken voor hun enthousiaste inzet! 

 

  

c) Thema avond 

 

Voor het schooljaar 2019-2020 stond er weer een thema-avond op de planning. De voorbereidingen 

waren in volle gang om een boeiende interactieve avond te organiseren met als thema: “Opvoeden? 

Dat doen we samen.” Een combinatie van theorie en herkenbare situaties, met een vleugje humor... 

dat was de opzet. Helaas kon de avond niet doorgaan in april, maar we hebben de contacten en 

proberen, zodra het weer kan, deze avond alsnog te organiseren.   

 

 

d) Doe dag 

 

Helaas geen Doe-dagen in dit schooljaar. Niet Corona-proof te maken, met zoveel ouderhulp en 

kinderen die verspreid over heel Brakkenstein met activiteiten bezig gaan. Heel jammer natuurlijk. 

Vooral omdat we het dit jaar iets anders aan wilden pakken naar aanleiding van de informatie die uit 

de enquête was gekomen in schooljaar 18-19. We wilden op die manier proberen meer ouders te 

werven, zodat de Doe-dag voor alle groepen door zou kunnen gaan. Die plannen liggen er en gaan 

dus nog even de koelkast in, maar het zou fijn zijn als er een moment komt dat we toch weer Doe- 

dagen kunnen gaan organiseren. Leerlingen èn ouders vinden dit namelijk ontzettend leuk! 
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e) Sint 

 

Met de leden van de sinterklaaswerkgroep van BSB (drie teamleden en twee ouders van de OR) 

hebben we in goede samenwerking en weer met veel plezier het sinterklaasfeest op school 

georganiseerd. Gelukkig konden we weer op de Sint en een paar Pieten van vorig jaar rekenen, 

aangevuld met twee nieuwe enthousiaste collega’s.  

 

Daarnaast waren dit jaar, net als voorgaande edities, vele andere vrijwilligers en medewerkers 

betrokken bij het regelen van de kleding, schmink, attributen, de muzikale ondersteuning en andere 

logistieke zaken. Ook hebben een aantal ouders weer fijn geholpen om de school te versieren en na 

het sinterklaasfeest de versieringen te verwijderen (toch altijd weer een hele klus); hartelijk bedankt!  

Het sinterklaasverhaal dat zich dit jaar op school afspeelde ging over een verliefde Piet en haar grote 

liefde Raay de Kraai; overal in school lagen hartjes en liefdesbrieven! De (jongere) kinderen leefden 

helemaal met de verliefde Piet mee. 

 

Het waren leuke weken waarin alle kinderen een keer in de klas hun schoen hebben gezet, 

pepernoten werden gebakken op school en in de school een echt surprise-museum was ingericht 

waar iedereen elkaars knutselwerken in de dagen voor 5 december kon bewonderen! 

Op 5 december was het groot feest toen Sint en de Pieten op school op bezoek kwamen. Ze 

arriveerden op het plein: Sint in een echte cabriolet en enkele Pieten per autoped, waar ze door alle 

kinderen feestelijk zijn toegezongen op het plein. Binnen kon Sint genieten van de sinterklaasmuziek 

op het podium door de jonge leden van de harmonie Tarcicius. De kleuters vierden feest met Sint en 

de Pieten in de speelzaal, groep 3 en 4 in de hal bij het podium en vervolgens ging Sint met zijn 

vrienden nog bij alle andere klassen op bezoek. De kinderen van de onderbouw kregen ieder een 

klein presentje en voor de klassen in de bovenbouw bracht Sint een groepskado mee. Het was een 

hele leuk dag! 

 

De kosten van de sinterklaasviering op school (voor onder meer versiering, strooigoed, lekkers, en 

kadootjes) zijn dit jaar binnen het begrote budget gebleven. 

We hebben als werkgroep enkele weken later het beloop van de Sint festiviteiten nog geëvalueerd. 

Hierbij zijn enkele praktische punten naar voren gekomen die we volgend jaar weer meenemen bij de 

organisatie.  Ook zullen we ons dan weer moeten beraden over de invulling van het feest op onze 

school in relatie tot de maatschappelijke discussies rondom dit thema. 
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f) Kerst 

 

De geheel vernieuwde kerstwerkgroep van school bestond deze editie uit drie teamleden en vier 

ouders van de OR. Het leek ons een leuk plan om dit jaar weer kerst op school te vieren met een 

traditioneel kerstdiner in de klas. 

 

Gelukkig kregen we dit jaar ook weer hulp van een aantal ouders om de school op 6 december in 

prachtige kerstsfeer te versieren, op 19 december het plein sfeervol in te richten en na de 

festiviteiten de versieringen te verwijderen: waarvoor veel dank! Na een oproep werden door ouders 

enkele mooie en goede kunstkerstbomen gedoneerd om sommige versleten exemplaren van school 

te vervangen: hartelijk bedankt! 

 

Op donderdagavond 19 december kwamen alle kinderen op hun kerstbest gekleed met ieder vier 

zelfgemaakte hapjes naar school. Bij binnenkomst zong het speciale BSB-Kerstkoor, bestaande uit 

(groot)ouders, mooie kerstnummers. En in de klassen waren de tafels prachtig gedekt, brandden de 

kaarsjes en de haardvuurtjes knapperden gezellig op het digibord.  

Iedereen heeft eerst lekker gegeten van het buffet met alle heerlijke hapjes. Daarna was in iedere 

klas een kerstactiviteit met de eigen leerkracht en met hulp van de klassenouders. Ondertussen 

brachten de zangers/zangeressen en de musici van het BSB-Kerstkoor alle klassen een bezoek voor 

een stemmig optreden.  

 

  
Aan het einde van de kerstviering was er nog een gezamenlijke afsluiting rondom het centrale 

podium op het plein; met dank aan carnavalsvereniging de Platte Knip. Er werden enkele 

kerstliederen gezongen door leden van het team, de leerlingen van groep 6 en tenslotte ook door 

alle aanwezigen samen. Alle leerlingen hadden hun zelfgemaakte lantaarn bij zich waarin de 

(nep)kerstkaarsjes brandden. 

 

De kosten voor de kerstviering op school zijn gemaakt voor onder andere wat aanvullende 

kerstversiering voor de school, de kerstkaarsjes van de lantaarns, aankleding van de dinertafels in de 

klassen en boodschappen (zoals drinken voor kinderen en ouders tijdens de viering). Het eindbedrag 

viel, in overleg met de penningmeester, wel iets hoger uit dan van tevoren was begroot. We hebben 

als werkgroep enkele weken later het beloop van de festiviteiten nog geëvalueerd. De eindconclusie 

was dat het een heel geslaagde viering was! Enkele praktische punten ter verbetering nemen we 

mee bij de organisatie van volgend jaar. 

 

 

 

 

Voor de ouders was in diezelfde tijd een gezellig samenzijn 

op het schoolplein. Het plein was versierd met lichtjes, er 

stond een partytent en er klonk kerstmuziek. Iedereen kon 

genieten van  warme glühwein (of een ander drankje) en een 

hapje van het buffet met door ieder meegebrachte hapjes.  

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fsusanspekschoor.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F04%2FKerst.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fsusanspekschoor.nl%2Fkerst%2F&docid=-Zjh2tJZR7-MpM&tbnid=XAI5vvmx7o5zgM%3A&vet=10ahUKEwiVof3g6IjjAhWZwsQBHSz0CwYQMwiiAShBMEE..i&w=194&h=166&hl=nl&bih=846&biw=1745&q=kerst&ved=0ahUKEwiVof3g6IjjAhWZwsQBHSz0CwYQMwiiAShBMEE&iact=mrc&uact=8
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g) Carnaval 

 

Op vrijdag 21 februari was Basisschool Brakkenstein helemaal in de feeststemming. De hele dag 

vierden de leerlingen CARNAVAL op school! De dag werd geopend door Mandy Gerardu. Nog maar 

net was zij officieel benoemd tot directeur van deze school en nu moest zij de leiding alweer uit 

handen geven. De sleutel kwam namelijk in handen van de Prinsen van Het Knippestekkie: Prins Stan 

I en jeugdprins Bas I. Samen met hun kabinetten gingen zij op die vrijdag voorop in het feestgedruis. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze leerlingen wisten wel hoe ze moesten feesten. Iedereen was leuk verkleed en helemaal 

voorbereid op het schoolcarnaval. In de klassen werd er geknutseld, gehost, geschminkt en gespeeld. 

Veel gezelligheid met elkaar en met de juffen en meesters.  

 

Om 10:15 trok iedereen naar buiten en ze gingen per klas op het schoolplein klaarstaan. Daar kwam 

de èchte prinsenwagen van het Knippestekkie al aanrijden. Superfijn dat ook de schooloptocht 

hiervan gebruik mocht maken! De beide kabinetten pasten er mooi samen op, de muziek ging aan en 

daar was de start van de eerste schooloptocht van Basisschool Brakkenstein sinds tijden. De groepen 

3 t/m 8 sloten meteen enthousiast aan met hun versieringen en spandoeken. Halverwege de route 

kwamen ook de kleuters erbij. De hele school trok door de wijk! Gelukkig stonden belangstellende 

buurtgenoten te kijken langs de route, te klappen in hun voortuinen of te zwaaien van achter hun 

ramen.  

 

Na de optocht volgde de spannende prijsuitreiking. Drie mooie trofeeën stonden klaar voor de 

winnaars. Groep 4 won de eerste prijs, groep 5/6 werd tweede en groep 7 won de derde prijs. De dag 

werd verder afgesloten in het Roomsch Leven, onze eigen Brakkensteinse feestzaal.  
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h) Pasen 

 

De paaswerkgroep van school bestond deze editie uit één teamlid en twee ouders van de OR.  

 

De plannen voor de paasviering op school waren al in een zeer vergevorderd stadium. 

Het idee was om op vrijdag 10 april te starten met een gezellig paasontbijtje in de klas.  

Daarna wilden we een Paas-vossenjacht houden. De servetten en paaseitjes waren al gekocht en 

meerdere ouders hadden zich al aangemeld na een oproep voor Paas-verklede vossen. 

 

Jammer genoeg werden in verband met de situatie rondom het coronavirus de scholen gesloten en 

konden de geplande activiteiten niet doorgaan. 

Hopelijk kunnen we volgend jaar ze alsnog tot uitvoering brengen!? 

 

Die goede oude Paashaas heeft wel alsnog de chocolade paaseitjes aan alle kinderen meegegeven 

(bij het lespakket dat ze op school opgehaald hebben om thuis te kunnen werken)! 

 

 

 

 

 

i) Schoolreisjes 

 
De voorbereidingen voor de schoolreisjes waren al in volle gang; de bussen geboekt en de 

pretparken gereserveerd. Groep 6 en 7 zouden naar Toverland gaan en groep 3, 4 en 5 naar Billy Bird 

Park Hemelrijk in Volkel en de kleuters traditiegetrouw naar de Leemkuil. Helaas konden de 

schoolreisjes dit jaar ook geen doorgang vinden. Alles kon gelukkig naar het volgende schooljaar 

worden verplaatst! 
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j) Avondvierdaagse 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verzoek voor een financiële bijdrage door de 

trouwe sponsor van de Avondvierdaagse, de 

Glasambulance van John Brom, was al ingewilligd. 

Maar toen werd al snel duidelijk dat door Corona 

geen enkele Avondvierdaagse door kon gaan dit 

voorjaar. Erg jammer! Hoe schraal de troost ook, 

er was wel een alternatief: de digitale 

Avondvierdaagse. Vanuit de KWBN kon met de app 

E-routes op eigen gelegenheid vier keer een tocht 

worden gelopen, mèt een officiële 

Avondvierdaagse medaille als beloning voor deze 

prestatie.  

 

En zo zagen we deze zomermaanden verschillende 

gezinnen en kleine groepjes op pad gaan, met in de 

knapzak smartphone en powerbank. Heel sportief 

en gezellig – maar toch hopen we komend 

schooljaar weer ‘gewoon’ voor jullie klaar te staan 

langs de route met drinken en wat lekkers. 

 

 


