
Jaarverslag schooljaar 2020-2021 

Ouderraad R. de Jagerschool – Woerden 

 

Samenstelling 

Gedurende het schooljaar 2020-2021 bestond de OR uit de volgende leden: 

Yvonne Oldenziel  voorzitter 
Paulien Ton   penningmeester 
Conny Versteegh  secretaris 
Esther Baas   lid 
Annechien v/d Torre  lid 
René Meijers   lid 
Petra Hoogerwerf  lid 
Wilma Renes   lid 
Vanuit het team was Ellen Gol betrokken bij de OR. 
 

Dit schooljaar zijn Petra Hoogerwerf  en Wilma Renes lid geworden van de OR. Paulien Ton 

heeft de taak van penningmeester op zich genomen. 

Aan het einde van het schooljaar heeft Esther Baas afscheid genomen. Zij heeft zich vele 

jaren ingezet voor de OR. 

 

Activiteiten 

Veel van de hieronder genoemde activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van het 

team. De ouderraad wordt van informatie voorzien en, indien nodig, om hulp gevraagd. Bij 

veel activiteiten zijn OR-leden betrokken geweest. 

De OR heeft daarbij ook veel hulp gehad van ouders, o.a. bij het oud papier, school versieren 

voor Sint en kerst enz. 

Ook dit schooljaar hebben we helaas nog te maken gehad met Covid-19. Op woensdag 16 

december, net voor de kerstvakantie moesten de scholen helaas weer sluiten. Verschillende 

activiteiten konden helaas niet doorgaan. Andere activiteiten werden op een andere manier 

gevierd. We hebben ook de meeste vergaderingen online gedaan.  

 

Schoolkamp 

Van 7 t/m 9 oktober is groep 8 op kamp geweest naar het Boshuis in Driebergen. De 

leerlingen en leerkrachten hebben met elkaar weer een leuk kamp gehad. 

 



Sinterklaasfeest 

Op vrijdag 4 december is het Sinterklaasfeest op school gevierd. Een aantal OR-leden heeft 

samen met een aantal teamleden het feest voorbereid.  Vanwege de covid-maatregelen was 

er geen intocht met ouders op het plein. Sint was al op school, hij had op school geslapen. 

Hij is bij alle klassen langs geweest. Het was weer een leuk feest. 

Kerstfeest 

Vanwege de covid-maatregelen was er helaas geen kerstviering  mogelijk. De scholen 

werden zelfs net voor de kerstvakantie weer gesloten. Gelukkig was alles al voorbereid en 

konden de kinderen en ouders de kerstviering thuis bekijken via social schools. Het 

kerstverhaal werd verteld met toneelstukjes en liedjes. Alle klassen hebben een bijdrage 

geleverd. Toch fijn om zo met elkaar het kerstfeest te vieren. 

 

Pasen 

Er was dit jaar geen paaslunch op school. Vanuit de OR hebben we wel gezorgd voor iets 

lekkers voor de kinderen en een gezellig plantje in de klas. 

 

Schoolreisje 

Helaas kon ook dit jaar het schoolreisje niet doorgaan. Besloten is om het, in het volgende 

schooljaar, in september te doen. Het plan is om het dan in september te blijven doen. In 

september is het ook nog vaak mooi weer en is het een minder drukke periode op school 

dan de laatste weken voor de zomervakantie. Omdat dit het tweede schooljaar zou zijn 

zonder schoolreisje, hebben we als OR besloten een `alternatief` schoolreisje te organiseren.  

We hebben een mobiele kinderboerderij laten komen, Donkey Pronkie. Zij hadden ezels, 

kippen schapen enz. mee. Daarnaast was er een stormbaan en een springkussen voor de 

kleuters. De kinderen kregen een beker popcorn en tussen de middag een bord patat. Aan 

het einde van de middag hebben ze ook nog een ijsje gekregen. Het was een geslaagde dag 

met heerlijk weer en allemaal blije kinderen. 

 

Zomerfeest 

Het was dit jaar ook weer tijd voor een Zomerfeest. Op 25 juni was het zover. Ook het 

zomerfeest hebben we in aangepaste vorm moeten doen. Het is een online feest geworden. 

De Jagerspelen!  Kinderen konden filmpjes insturen van waar ze goed zijn, bijv. een sport, 

dansje, kunstje enz. Er was een bakwedstrijd, waarbij bakker Bart de prijs uitreikte. 

Daarnaast was er een rad van fortuin. Van te voren was er de mogelijkheid om lootjes te 

kopen op school. Er zijn weer veel prijzen gesponsord door verschillende bedrijven uit 

Woerden.  Om 18.00 gingen de zomerspelen online. Van te voren was het opgenomen, maar 

de prijzen die gewonnen werden konden wel `live` opgehaald worden. Veel leerkrachten 

waren op school om te prijzen uit te delen. Al met al was er een leuke en feestelijke sfeer. 

Zelfs aan de catering was gedacht. Van te voren konden ouders broodjes, pannenkoeken of 

een borrelpakketje bestellen.  Ondanks dat het een heel ander zomerfeest was dan gewend, 

was het toch geslaagd. 



 

Gelukkig kon het eindfeest van groep 8 op woensdag 14 juli wel doorgaan. Zij hadden weer 

een mooie musical  ingestudeerd. Dit jaar mochten alle ouders weer tegelijk op school 

komen. De OR heeft de catering en versiering voor de afscheidsavond verzorgd.  

Aan het einde van het schooljaar is ook afscheid genomen van meester Bart van Rossem. 

Vanuit de OR heeft hij een boekenbon ontvangen. 

 

 


