INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2020 - 2021
Ouderraad basisschool Brakkenstein

Activiteitenverslag
Het schooljaar 2020- 2021 gaat de boeken in als ‘het corona-jaar’. Ook voor de Ouderraad was het
telkens zoeken in wat wèl mogelijk is aan extra activiteiten voor de leerlingen, binnen alles wat niet
kon. We hebben dit uiteraard in goede afstemming met het schoolteam gedaan.
Anders dan gebruikelijk
De eerste helft van het schooljaar konden de kinderen nog gewoon naar school. De RIVM-richtlijnen
volgend mochten ouders niet verzamelen op het schoolplein, omdat daar geen anderhalve meter
afstand tot elkaar kan worden gehouden. Ook mochten er geen ouders het schoolgebouw in (alleen
bij uitzondering). Dat gold natuurlijk ook voor ons, de Ouderraad. De richtlijnen maakten het lastiger
om de gebruikelijke activiteiten te organiseren. Zoiets als de Doe-dag valt bij voorbaat af.
Geen ouders op school…
Dat het anders was, merkten we al bij de eerste schooldag. Het plein was feestelijk versierd, maar
helaas kon er geen gezellige samenkomst buiten of in de school zijn. Waar we vanuit de Ouderraad
normaalgesproken ons creatieve steentje graag bijdragen aan de opening van de Kinderboekenweek,
kon dat dit jaar ook geen doorgang vinden.
… maar Sint kwam gelukkig wel!
De Sint kon niet door de kinderen en hun ouders worden ingehaald op het schoolplein. Gelukkig
mocht hij wel de school in, omdat hij in een ander leven een huishouden deelt met Mandy. Zijn
Pieten waren al werkzaam op de school, dus het Sint feest ging gewoon door! Het budget van de
Ouderraad liet het toe om extra mooie schoencadeautjes voor alle groepen te verzorgen.
Kerst in de lockdown
Ook Kerst vierden we anders dan gebruikelijk. Op de planning stond een alternatief programma, met
film kijken in de klas. Vanuit de Ouderraad was het plan om daar op aan te sluiten met een
goodiebag, met popcorn en wat lekkers te drinken. Twee dagen voor de kersviering werd echter de
lockdown afgekondigd.
Klein feestje met Carnaval
Vlak voor Carnaval mochten de kinderen weer naar school. Met de extra maatregel van het
cohortonderwijs was het niet mogelijk om een activiteit rondom Carnaval te organiseren. Wel
mochten de kinderen natuurlijk verkleed naar school komen en hebben we op chips getrakteerd;
toch een klein feestje. We hopen van harte dat er volgend jaar vanuit C.V. De Platte Knip weer een
jeugdkabinet wordt geformeerd dat voorop gaat bij de schooloptocht door de wijk. En aansluitend
een heus hosfeest in het Roomsch Leven!
Buiten eieren zoeken
In de lijn van de gedachte ‘wat kan wèl?’ hebben we vanuit de Ouderraad met Pasen in de ochtend
met de alle groepen gekookte eieren gezocht in de buitenlucht. Bij groep 3 tot en met 5 kwam er
zelfs een paashaas langs! Dat was een verrassing! De eieren mochten worden opgepeuzeld bij de
lunch, met een vrolijk paasservetje erbij.
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In de middag mochten de kinderen een film kiezen die ze gingen kijken onder het genot van popcorn
en wat te drinken. De goodiebags zoals bedacht voor de Kerst werden gevuld door kinderen uit groep
8, met daarin ook nog een chocolade paashaas en een glowstick. Ook zijn er paaskleurplaten
uitgedeeld om die dag te gebruiken. Ondanks de maatregelen vonden wij het een geslaagde dag!

Gezellige klas
Naast de activiteiten zorgen we er ook voor dat iedere groep een klassenbudget heeft, dat ingezet
kan worden naar eigen smaak en inzicht van de groep. Dat kan een leuk spel zijn, of een mooie
poster, tot een verjaardagsmuts of een zitzak voor in de leeshoek. Dingen die de klas gezelliger
maken, op wat voor een manier dan ook.
Nieuw buitenspeelgoed
Omdat we dit jaar niet aan activiteiten op school konden organiseren, hebben we een deel van het
budget gebruikt om het buitenspeelgoed te vernieuwen. Het schoolteam heeft met hulp van de
kinderraad opgehaald welk speelgoed favoriet is. Zo hebben we gehoor kunnen geven aan de wens
van alle groepen.
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Alternatief schoolreisje en alternatieve Avondvierdaagse
Met de versoepeling van de maatregelen in de maatschappij was het spannend of de schoolreisjes
doorgang konden vinden. Het bleek nog net te vroeg. Met het schoolteam is een alternatieve
activiteit uitgewerkt. Een dag met buitenspellen op de atletiekbaan, met een enorme opblaasbare
stormbaan en frietjes toe! Ondanks - of misschien wel dankzij – de flinke regenbuien werd het een
leuke en energieke dag.

De Avondvierdaagse van Wandelvereniging Gelderland ging ook dit jaar niet door. Wel konden
kinderen weer hun medaille behalen met de online editie.
Dankjewel hulpouders!
Ook al hebben we lang niet alles kunnen realiseren wat we aan activiteiten in gedachten hadden in
dit ‘corona-jaar’: we hebben regelmatig hulp van ouders gevraagd. Al was het maar om mee te
denken in wat wèl kan. We willen 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.
Volgend schooljaar hopen we dat we weer ‘als vanouds’ de activiteiten voor de leerlingen kunnen
organiseren. We vertrouwen erop dat we ook komend schooljaar weer op uw hulp kunnen rekenen!
Ouderraad basisschool Brakkenstein
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Samenstelling Ouderraad

Boven:
Onder:

Rianne Reulink, Jolein Rademakers, Annemiek Kruijssen (penningmeester), Anneke
Heerkens (voorzitter)
Judith Bos (secretaris), Marjolein Arts, Romayke Schoffelen, Simone Peeters
Niet op de foto: Marieke Arts

De Ouderraad begon het schooljaar 2020 – 2021 met 9 leden. Lopende het schooljaar is er een
tiende lid bijgekomen, Elise Gaemers.
Meer informatie over de Ouderraad vind je op: www.orbsbrakkenstein.nl
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