
Jaarverslag Ouderraad OBS de Tweede Stee – schooljaar 2018/2019 

De ouderraad bestaat eind van dit schooljaar uit 9 leden, te weten: 

Naam Functie Opmerkingen 

Bea Wilbrink-Wrekenhorst voorzitter  
Daniëlle Nieuwenhuis penningmeester   
Karin Waanders secretaris  
Bianca Mulder lid  
Miranda Geerdink lid  
Mirjam Slief lid  
Laura Buisman-van der Werf lid Nam afscheid in mei 2018 
Linda Klomp-Verwoert lid  
Janneke van de Brink-van Hunen lid  
Charlotte van Brussel lid  

Namens het team is Liedy Kruitbosch vertegenwoordigd. 
 
De ouderraad heeft dit schooljaar 6 keer vergaderd.  
Afgelopen jaar heeft Laura Buisman-van der Werf de ouderraad verlaten i.v.m. drukte en 
studie.  
 
De werkzaamheden van de OR liggen vooral op het gebied van het praktisch handelen en 
organiseren. Zo organiseert de OR in samenwerking met een aantal leerkrachten de vieringen 
met Sint, Kerst en Pasen en biedt zij daar waar mogelijk haar hulp. De OR staat door haar 
taakstelling dicht bij de ouders en vormt zo een belangrijke schakel naar het team. Bij de 
vergaderingen van de OR zijn vertegenwoordigers van het team aanwezig. 
 
De OR beheert ook de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bestaat uit een deel voor het schoolreisje 
en een deel voor overige activiteiten. Door dit laatste deel van de ouderbijdrage is het mogelijk 
om voor de kinderen iets extra’s te doen. U kunt hierbij denken aan een cadeautje voor 5 
december, een gezellige kerstviering, versiering in de school tijdens speciale thema’s en 
feesten, het organiseren van een paasbrunch, een kaartje of aardigheidje voor een zieke of 
zwangere leerkracht en dergelijke. Zonder deze bijdrage zou dit alles niet mogelijk zijn! De 
school heeft hier geen geld voor en wij vinden het heel belangrijk dat er voor alle leerlingen 
naast het serieuze werk ook ruimte en geld is voor leuke activiteiten. De ouderbijdrage is 
vrijwillig, echter zonder de bijdrage zouden veel van de activiteiten die we organiseren, niet 
mogelijk zijn.  
Mocht u over de vrijwillige ouderbijdrage nog vragen hebben (op welk vlak dan ook), schroom 
dan niet om dit aan een van de ouderraadleden kenbaar te maken of door een mail te sturen 
naar ordetweedestee@gmail.com. Dit is tevens het adres waar u onze penningmeester 
Daniëlle Nieuwenhuis op kunt bereiken. 
Ons financiële jaarverslag van de ouderraad is digitaal te lezen tot 31 januari 2020.  
 
De OR is tevens verantwoordelijk voor onder meer de financiële administratie van het 
schoolkamp van groep 8, het bestellen van het afscheidscadeau van groep 8 en het verzorgen 
van de schoolfotograaf. Daarnaast organiseren wij diverse evenementen gedurende het 
schooljaar. 
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Jaaroverzicht activiteiten ouderraad 2018-2019 

In augustus werd voor de 8e keer de Back to School party georganiseerd na de zomervakantie. 
Dit keer waren er veel leuke activiteiten buiten. Het is een gezellig evenement voor ouders en 
kinderen om elkaar en alle leerkrachten beter te leren kennen en elkaar weer gezellig even te 
spreken na de lange zomervakantie.  
 
Op maandag 3 september was de schoolfotograaf aanwezig.  Achteraf kan men de foto’s 
online bekijken en zelf beslissen welke foto’s besteld worden.  
 
Ook dit jaar kregen alle klassen en IB’er weer budget van de OR om boeken aan te schaffen in 
het kader van de Kinderboekenweek in oktober.  
 
In november is er een koek- en speculaasactie geweest. Alle leerlingen mochten koek en 
speculaas verkopen. Door de meeste kinderen werd dit met veel enthousiasme gedaan.  
 
Dit jaar bracht Sinterklaas een bezoek aan de kinderen van De Tweede Stee en hebben 
gezamenlijk met elkaar ontbeten. Sinterklaas bracht daarna een bezoek bij groep 1 t/m 4.  
Na de ontvangst van de Sint werd er gerouleerd met diverse leuke activiteiten en een 
bijbehorend bezoek van de Sint per klas. Aan het eind ontving ieder kind een mooi cadeau dat 
het zelf mocht uitkiezen in de schatkamer van de Sint en was het feest compleet. De kinderen 
uit groep 5 t/m 8 vierden het feest in hun eigen klas met surprises en een bezoek van 
Sinterklaas.   
 
De kerst werd gevierd met lekkere, door de kinderen meegebrachte maaltijden/hapjes die in 
hun gezellig versierde klassen genuttigd werden tijdens het kerstdiner. In de lerarenkamer 
was er voor de ouders een drankje en hapje te krijgen, dit werd aangeboden aan de 
wachtende ouders. Het was een geslaagde avond met veel belangstelling waar wij goed op 
terugkijken.  
 
In maart vond NL-Doet plaats bij onze school. Met ouders en vrijwilligers werd er hard geklust 
om diverse onderhoudswerkzaamheden uit te voeren op het buitenterrein bij school. 
Daarnaast werd er onder meer gesnoeid, schoongemaakt, bouwen van hutten en het plaatsen 
van nieuwe tractorbanden op het terrein. Na afloop werd er gezorgd voor een gezellige, 
gezamenlijke lunch. Dit was de vijfde keer dat wij deelnamen en er veel werk werd verzet. Een 
welkome bijdrage aan een mooie school, dus wij zetten deze korte traditie graag voort!  
 
Op donderdag 18 april begonnen we onze paasviering met een gezamenlijk lunch. Hierna 
konden de kinderen diverse spelletjes spelen, opdrachten voltooien en er werd gezorgd voor 
de nodige versnaperingen. Al met al een zeer geslaagde middag waar we met een grote lach 
op terugkijken.  
 
Op vrijdag 26 april vonden voor de 7e keer de Koningsspelen plaats. De meeste kinderen 
kwamen leuk verkleed in de kleuren rood/wit/blauw en oranje. Het was wederom een groots 
evenement met een gezamenlijk ontbijt. De lopathon had dit jaar als doel geld in te brengen 
voor sport en spelmateriaal, waarvoor we iedereen nogmaals hartelijk willen danken voor de 
gulle giften. Het was een sportieve ochtend met oudhollandse spelen en met thema XL. 
 



De schoolreisjes waren op dinsdag 28 mei. Dit jaar gingen groep 1 en 2 naar het Land van Jan 
Klaassen, groep 3  t/m groep 7 zijn naar het Openlucht museum geweest. Van de kinderen 
hoorden we weer een hoop blijde geluiden. 
 
Daarnaast hebben we deelgenomen aan diverse sportieve activiteiten buiten school, te 
weten: de Eerbeekse Avond4daagse, de Loenense Zwem4daagse, schoolvoetbal in Apeldoorn 
en de scholierencross in Apeldoorn. 
 
In juni is er een kleedjesmarkt georganiseerd voor de kinderen uit Loenen. 
 
Tot slot was er het afscheid van groep 8. Alle leerlingen van de groepen 1 – 7 stonden bij de 
ingang klaar met vrolijk versierde bogen, met vele ouders langs de zijlijn.  
Juf Sandra en juf Liedy hielden kort een woordje over elke leerling alvorens ze rennend de 
school verlieten! 
 
De ouderraad organiseert gedurende het jaar leuke activiteiten voor de kinderen en biedt met 
veel plezier hulp in de klas en aan de leerkrachten tijdens alle festiviteiten op school! 
 
December 2019 
Ouderraad 
Voor al uw vragen of opmerkingen: ordetweedestee@gmail.com  
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