Oudervereniging KBS de Wegwijzer
Secretariaat: Espakker 36, Teteringen
Telefoon:
06-21221349

JAARVERSLAG 2019 / 2020 : KBS de Wegwijzer, Teteringen
Het dagelijkse bestuur bestond dit jaar uit:
• Jeanine Oomen-Vroegrijk, voorzitter
• Ineke Huisman-Welschen, penningmeester
• Suzanne Marcelis-Mathijssen, secretaris

De bestuursleden waren:
Edith Bastiaansen, Karin van den Berg, Wilma Boelens, Petra van Brink, Anita Jacobs,
Mariska van Haperen, Kim Pas, Sabine de Rooij, Eefje van Schijndel, Hanneke Smits en
Samantha van Zand.
.
Dit schooljaar is er door de oudervereniging 4 keer vergaderd. Hierbij kwamen als vaste
agendapunten naar voren; de voorbereiding en evaluatie van diverse activiteiten, de
financiën en het nauwlettend volgen van de gang van zaken op school.
Bij de voorbereidingen van diverse activiteiten zijn er afzonderlijke vergaderingen
geweest met enkele bestuursleden en leden van het schoolteam.
Het dagelijks bestuur heeft ook periodiek overleg gehad met juf Maartje en meneer Bart.
De volgende activiteiten zijn dit schooljaar georganiseerd:
OPENING SCHOOLJAAR:
Tijdens het openingsfeest werden alle leerkrachten voorgesteld en is er door de OV wat
lekkers geregeld in de vorm van een appel.
DAG VAN DE LERAAR:
5 oktober 2019 was de dag van de leraar. Door Edith Bastiaansen zijn daarom voor het
gehele team heerlijke taarten gebakken.
KINDERBOEKENWEEK:
Het thema van de kinderboekenweek 2019 was: Reis mee!
Door de oudervereniging was de school feestelijk versierd.
Muziekimpuls opende de kinderboekenweek voor de kleuters.
Groep 6, 7 en 8 hebben voorgelezen voor groep 1 en 2.
De leerkrachten van alle groepen mochten een boek/tijdschriftabonnement uitzoeken
t.w.v. ± € 15,- en deze zijn door de oudervereniging tijdens de afsluiting van de
kinderboekenweek overhandigd.
SINTERKLAAS:
Op 13 november is de school versierd. Door het team is de lijn van het
Sinterklaasjournaal gevolgd. Op 21 en 28 november kregen de kinderen iets lekkers in
hun schoen (krentjes of een mandarijn en een speculaaspop). Op 26 november was er
voor alle groepen pietengym onder begeleiding van 4 pieten.
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Op 3 december heeft Sinterklaas met een aantal pieten een bezoek gebracht aan de
school. Hij kwam aan met paard en wagen en heeft alle klassen een bezoek gebracht. De
oudervereniging heeft voor de kinderen van de groepen 1 t/m 5 voor een individueel
cadeautje gezorgd. Voor de groepen 6 t/m 8 was er een groepscadeau gekocht. Ook
hebben alle kinderen nog een zakje met strooigoed gekregen.
KERSTMIS
Op 6 december is de school versierd. Dit zag er fantastisch uit en bracht iedereen al
lekker in de kerststemming. De leerkrachten hadden dit jaar een hele leuke variant op
het kerstverhaal. Door hen zelf gespeeld en via video in alle klassen vertoond. ’s Avonds
was er in elke klas een heerlijk kerstdiner. Wat had iedereen weer zijn best gedaan! Voor
de wachtende ouders was er buiten gezelligheid met een vuurkorf en lekkere drankjes.
NATIONALE VOORLEESDAGEN:
De voorleesdagen hebben als doel het stimuleren van voorlezen aan peuters en kleuters,
maar omdat voorlezen zo belangrijk is, wordt hier op onze school ook de midden-en
bovenbouw bij betrokken.
Jan Verbart heeft in de bibliotheek voor alle kleuters voorgelezen. Tevens hebben de
kleuters met hulp van leerlingen uit groep 7 in de bibliotheek een quiz gemaakt over de
prentenboek top tien!
Daarnaast hebben de leerkrachten elke ochtend in een andere groep voorgelezen.
CARNAVAL:
De school is op 6 februari versierd. Op vrijdag 21 februari 2020 werd de hele dag
carnaval gevierd op De Wegwijzer. Om 8.45 uur begon het carnaval met de onthulling
van de jeugdraad. Daarna liepen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 met hun eigen klas
in de optocht door Teteringen. Elke groep had op zijn eigen manier er iets moois van
gemaakt. De kleuters verzorgden voor elkaar een carnavalesk optreden en waren ’s
middags vrij.
Voor de groepen 3 t/m 8 ging het feest ’s middags verder in de speelzaal, waar meneer
Bart en meneer Jeroen voor leutige muziek zorgden en de voeten van zowel de kinderen
als de leerkrachten van de vloer gingen.
AFSCHEID GROEP 8:
Groep 8 heeft als eindcadeau een zelfgemaakt tijdschrift van het schoolteam en de
oudervereniging gekregen, waarin allerlei wetenswaardigheden en nieuwsfeiten over de
leerlingen en hun 8-jarige schoolcarrière staan vermeld. Een mooie herinnering als
afsluiting van de basisschool.
Ter afsluiting van het schooljaar 2019/2020 heeft de oudervereniging een ijscokar
geregeld en alle kinderen en leerkrachten voorzien van een ijsje.
Daarnaast zijn ook dit schooljaar alle medewerkers van KBS de Wegwijzer op hun
verjaardag verwend. Allen hebben van de oudervereniging een cadeau gekregen en de
leerkrachten nog een knutselwerk, wat door de klassenouders met de kinderen is
gemaakt. Ook zijn er diverse kaartjes verstuurd, hebben we enkele leerkrachten een
cadeautje kunnen overhandigen in verband met de geboorte van hun kinderen en was er
een mooi afscheidscadeau voor de juffen Caroline en Wilma. Zij gingen met welverdiend
pensioen.
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Ook als oudervereniging kijken wij terug op een heel bijzonder schooljaar. Toen in maart
het Corona-virus oplaaide, kwamen alle activiteiten van de OV stil te liggen. Jaarlijks
terugkerende activiteiten zoals de crea-ochtend en de sportdag zijn daardoor helaas
komen te vervallen. Ook de geplande schoolreis kon niet doorgaan.
Gelukkig hebben we een aantal mooie activiteiten kunnen organiseren, samen met het
team en de leden van de oudervereniging. Voor de hulp van vele ouders, willen we
iedereen hartelijk bedanken. We hopen dat we ook komend schooljaar weer een beroep
op u als ouder kunnen doen.

Teteringen, augustus 2020
Namens het bestuur van de oudervereniging KBS ‘de Wegwijzer’,

Jeanine Vroegrijk
Voorzitter

Suzanne Marcelis
Secretaris
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