Oudervereniging KBS De Wegwijzer
Secretariaat: Mortelweg 38, Teteringen
JAARVERSLAG 2020 / 2021 : KBS De Wegwijzer, Teteringen

Het dagelijkse bestuur bestond dit jaar uit:
• Jeanine Vroegrijk, voorzitter
• Wendy Risseeuw, penningmeester
• Mariska van Haperen, secretaris
De bestuursleden waren:
Edith Bastiaansen, Karin van den Berg, Wilma Boelens, Danielle Claveaux, Anita
Jacobs, Elmas Kilic, Wendy Risseeuw, Sabine de Rooij, Eefje van Schijndel,
Hanneke Smits en Samantha van Zand.

Dit schooljaar is er door de oudervereniging 7 keer online 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:
FOTOGRAAF:
Tijdens de 2 dagen dat de fotograaf aanwezig was is er door de ov geholpen zodat
iedereen op tijd aanwezig was voor de foto.
DAG VAN DE LERAAR:
5 oktober 2020 was de dag van de leraar. Door Edith Bastiaansen zijn daarom voor
het gehele team heerlijke taarten gebakken.
KINDERBOEKENWEEK:
Het thema van de kinderboekenweek 2020 was: ‘En toen?’
In de gangen zijn op meerdere plekken een soort mini bieb gemaakt. Hier kunnen
meerdere klassen gebruik van maken. Hier zijn boeken voor besteld. De keuze is
gemaakt om niet voor iedere klas een boek aan te schaffen maar boeken te kopen
die in de mini bieb komen zo kunnen er meer leerlingen gebruik van maken.

1

SINTERKLAAS:
Op 11 november is de school versierd. Door het team is de lijn van het
Sinterklaasjournaal gevolgd. Op 24-11, 27-11 en 1 december kregen de kinderen iets
lekkers (krentjes of een mandarijn, pot chocolade munten en een speculaaspop). Op
26 november was er voor alle groepen pietengym onder begeleiding van pieten.
Op 4 december heeft Sinterklaas met een aantal pieten een bezoek gebracht aan de
school. Hij heeft alle groepen ontvangen in de versierde speelzaal.
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 pepernoten gekregen.
KERSTMIS
Er waren al plannen gemaakt voor de kerstviering. Helaas heeft het Corona virus
roet in het eten gegooid want de kerstviering kon helaas niet doorgaan omdat de
scholen dicht moesten.
VOORLEESWEDSTRIJD:
Op school werd een voorronde gehouden van de nationale voorleeswedstrijd. In de
groepen 7 en 8 mochten ze zich aanmelden. Raf heeft gewonnen en ontving een
beker. In de stedelijke voorronde is het helaas niet gelukt om verder te komen
ondanks een heel goede voordracht.
CARNAVAL:
De Carnaval is dit jaar in een ander jasje gegoten om ondanks alle beperken er toch
het beste van te maken. Iedereen is op vrijdag 12 februari verkleed naar school
gekomen.
In de klas is er een feest van gemaakt met een modeshow, knutselen en is er een
heuse quiz gedaan en natuurlijk nog veel andere leuke dingen. Iedereen heeft ranja
en een zakje chips gekregen. De klassen die niet op school konden zijn hebben de
dag in gehaald op vrijdag 27-2.
CREA-DAG:
Ook de crea is dit jaar anders georganiseerd omdat er o.a. geen hulpouders bij
mochten zijn. De leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 hebben Mochten kiezen uit 3
knutsel projectjes. Dit is op de dag zelf in de klas met de leerkrachten gemaakt.
Normaal is er altijd nog een leuke picknick in de middag met zelf gemaakte hapjes.
Om dit te vervangen heeft iedere leerling een peperkoekje gekregen wat ze zelf
mochten versieren met smarties en een slagroom.
SPORTDAG:
De sportdag is dit jaar in een ander jasje gegoten zodat het toch door kon gaan. Over
meerdere woensdagen zijn de groepen 3 t/m 8 verdeeld en zijn er oud Hollandse
spelletjes gedaan rondom de school. Met als afsluiter een lekker ijsje.
De kleuters hebben de gehele dag spelletjes en leuke activiteiten gedaan. Ook zij
hebben de dag afgesloten met iets lekkers.
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ALTERNATIEVE SCHOOLREIS:
Lang heeft het er naar uit gezien dat ook dit jaar de schoolreis niet door kon gaan.
Om toch iets leuks voor de kinderen te organiseren hebben we een alternatief
programma bedacht waarbij de leerlingen getrakteerd werden op een leuke activiteit
op school. Op 5,6,en 7 juli waren de groepen 5 t/m 8 aan de beurt. Zij hebben
genoten van een potje lasergamen rond en in de school en gedanst met een silent
disco. Voor de groepen 1 t/m 4 kwam circus Woenzini op 9 juli op school. Zij hebben
met de leerlingen leuke kunstjes staan geoefend.
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. Een mooie herinnering als
afsluiting van de basisschool.
LAATSTE SCHOOLDAG:
Ter afsluiting van het schooljaar 2020-2021 heeft de oudervereniging een ijscokar
geregeld en alle kinderen en leerkrachten voorzien van een ijsje.
VERJAARDAGEN:
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 of
kleinkind.

Ook dit jaar kijken we als oudervereniging weer terug op een bijzonder schooljaar.
Door het Covid virus zijn we ook dit jaar belemmerd in het organiseren van
verschillende activiteiten. Gelukkig is het wel bij veel activiteiten gelukt om het, al dan
niet, in een andere vorm toch doorgang te laten vinden. We willen iedereen
bedanken die dit met ons mogelijk heeft gemaakt.

Teteringen, augustus 2021
Namens het bestuur van de oudervereniging KBS ‘de Wegwijzer’,

Jeanine Vroegrijk
Voorzitter

Wendy Risseeuw
Penningmeester

Mariska van Haperen
Secretaris
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