
Jaarverslag over het schooljaar 2018-2019 
Ouderraad OBS De Vos, Locatie Ter Lips 

 
 

Leden: 
In het schooljaar 2018-2019 bestond de Ouderraad van de locatie Ter Lips uit de volgende leden: 
Esther Boef (voorzitter), Claes Brantjes (penningmeester), Sabine van Nobelen (secretaris), Marjolein 
Deelen, Anneke Siera, Myrena Steinz-Laupman, Ellen Aniba, Suzanne Mulder, Stefan Steenbergen, 
Stephanie Pont-Blikman, Natasha Bergsma, Lucie Fite, Annelies Beindorff, Paul van Paassen, Chantal 
Gubler en Marlies van der Ing namens het team.  
 
Aan het eind van het schooljaar 2018-2019 hebben we afscheid genomen van Anneke Siera, Sabine 
van Nobelen, Marjolein Deelen, Natasha Bergsma en Chantal Gubler. Esther heeft het voorzitter 
stokje overgegeven aan Suzanne en Annelies en Myrena nemen het secretariaat over van Sabine.  
 
Allergieën: 
Coördinator van de OR voor kinderen met een allergie is Stephanie Pont-Blikman.  Als uw kind een 
allergie heeft en u heeft vragen over bepaalde activiteiten, of als u wilt weten wat er tijdens 
activiteiten zoal aan eten is, dan is Stephanie uw aanspreekpunt.tel.: 06-55967338 Mail: 
stephanieblikman@hotmail.com.  
 
De OR in de socials: 
De OR is ook actief op Facebook! Lucie plaatst met regelmaat leuke berichten en foto’s van de 
activiteiten dus link vooral met de facebookpagina van de Ouderraad De Vos Ter Lips. 
 
Activiteiten: 
In nauwe samenwerking met het team zijn het afgelopen schooljaar onder andere de volgende 
activiteiten en feesten georganiseerd: 
 

 Afscheid meester Ronald 
De OR heeft in een mooie mand wensen, spreuken en teksten voor meester Ronald verzameld van 
alle ouders, leerlingen en oud-leerlingen. De mand vol met wensen is door de OR op het afscheid van 
28 september aan meester Ronald aangeboden namens iedereen, om hem te bedanken en hem de 
mooie wensen mee te geven.  De OR heeft ook geholpen tijdens het afscheid op school.  
 

 Crea Doe Dag: 
Op woensdag 10 oktober 2018 was het een drukte van belang in het school. De Crea Doe Dag werd 
gehouden. De leerkrachten en verschillende ouders hadden weer een mooi aantal bezigheden op het 
programma staan: kleuren, spiraal tekenen, konijnen 
lijmen, vogelkooien timmeren, bandenplakken en zelfs 
op een echt harp spelen. Genoeg te doen en na een 
ochtend waarin de kinderen helemaal opgingen in de 
activiteit werd alles ten toon gesteld in de aula. Gert-
Jan en meester Jacques zorgden ervoor dat alles mooi 
werd vastgelegd op de foto. Veel ouders kwamen om 
half één even kijken en waren verbaasd van de vele 

mooie kunstwerkjes. De OR zorgde voor verse koffie 
en zo was het een zeer geslaagde ochtend!!  
 
    
 

 Sinterklaas  
Alle kinderen hebben weer mooie speculaaspoppen versierd in aanloop naar 5 december. Er was ook 
een piet op school voor de pietergym van de kleuters. Het thema dit jaar was de pietenschool. De 
pieten hadden hun eigen pietenklasje in de aula onder de trap waar ze leerden om kadootjes in te 
pakken en letters te schrijven van de namen van de kinderen.   
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De rommelpieten zijn 's nachts ook weer langs geweest met een schoenkadootje (de kleuterjuffen 
hebben nog zo hun best gedaan om de rommelpieten tegen te houden maar helaas waren ze toch in 
slaap gevallen..) 
 

 
5 december was weer een groot feest. Sinterklaas 
kwam met loeiende sirenes en zwaailichten samen 
met twee pieten aan op school. Buiten werd er hard 
gezongen. Sint is na zijn aankomst naar de aula gegaan 
waar hij met de kinderen heeft gesproken. Na de aula 
is Sint met de Pieten langs alle klassen gegaan. De 
kleuters en de kinderen in groep 3 en 4 mochten een 
cadeautje uitzoeken in de magische schatkamer van 
Sinterklaas. De groepen 5 t/m 8 hebben van 
Sinterklaas een mooi cadeau in de klas gekregen en de 
leerlingen zelf hebben hele mooie surprises gemaakt.  
 

 

 Kerst: 
Net als elk jaar is de hele school door ouders, leerkrachten en de OR weer mooi versierd. Er zijn weer 
schitterende kerststukjes gemaakt voor thuis. Donderdag 20 december was het jaarlijks traditionele 
kerstdiner. Kinderen namen lekkere hapjes en drinken mee. Aansluitend was de kerstmarkt in de 
aula. Zoals elk jaar gaat de opbrengst van de kerstmarkt naar een goed doel. In 2017 hebben de 
groepen 6, 7 en 8 de goede doelen gekozen voor de jaren 2017-2019. In 2018 was het goede doel het 
WNF. Tijdens de kerstmarkt kon je kerststukjes kopen en tegen een klein bedrag leuke spelletjes 
doen. Hoogtepunt was de tombola. Er waren weer veel mooie cadeaus beschikbaar.  
De totale opbrengst van locatie ter Lips voor het WNF:  € 1775,-. Wat een geweldig bedrag! De 
kerstactie op de VOS geeft keer op keer aan dat we in gezamenlijkheid heel veel kunnen waarmaken!  
 

 Verkleedfeest:  
Op vrijdag 22 februari vonden het verkleedfeest en de talentenjacht 'De Vos got talent' plaats. In de 
ochtend mochten de kleuters al verkleed naar school. 's Middags mochten ook de midden- en 
bovenbouw verkleed naar school komen. Alle klassenwinnaars van de voorrondes van ’De Vos got 
Talent’ mochten hun talent tijdens de show laten zien. Er was een 'deskundige jury' aanwezig. Alle 
deelnemers kregen voor hun inzet een prijs. De winnaars kregen ook nog een bioscoopbon.  De OR 
verzorgde voor alle kinderen limonade en chips.   

 
 Pasen / spelletjesdag  

De spelletjesdag was dit jaar gecombineerd met het paasontbijt op 12 april. Dat betekende een 
strakke planning! Al vroeg in de ochtend was het een drukte van belang op school: leerkrachten en 
ouders hebben allerlei lekkernijen over de groepen verdeeld. Natuurlijk ontbraken de gekookte 
eieren ook dit jaar niet! De groepen 1 t/m 5 hadden in de ochtend een uitgebreid ontbijt, de groepen 
6,7 en 8 hadden een brunch.  Ook dit jaar is de paashaas weer langs de groepen gegaan en zijn er 
eieren gezocht door o.a. de kleuters. In de middag is er door de bovenbouw het paasspel gedaan. 

Het was wederom een geslaagde dag! De spelletjes binnen en buiten waren superleuk. Elk jaar weer 
leuk om te zien hoe de oudere kinderen de jongere kinderen begeleiden. Volgend schooljaar wordt 
er gekeken of de OR nieuwe spellen kan aanschaffen. 

 

 Projectweek: sprookjes 
Van 17 mei tot 22 mei was het projectweek. Het thema dit jaar was sprookjes. De OR heeft de aula 
omgetoverd in sprookjesachtige sferen met gouden versiersels, een kasteel, prinsessen, heksen en 
een grote kookpan. De opening werd gedaan door groep 4 met hun spetterende groepsoptreden van 
Sneeuwwitje. De OR zorgde voor heerlijke giftige appeltjes, die door de heksenjuffen Patty en 
Natascha werden uitgedeeld. In de projectweek hebben alle klassen sprookjesachtige knutsels en 
tekeningen gemaakt. Van kleurrijke lampionnetjes tot kastelen, enge heksen, giftige appels en 



snoephuisjes. Alle ouders konden bij de afsluiting op woensdagmiddag in de aula alle creatieve 
maaksels bewonderen.   
 

 Avondvierdaagse 2019 
De avondvierdaagse kende in 2019 een nieuw concept. Niet qua wandelen, dat zijn nog steeds vier 
avonden van 5, 10 of 15 kilometer. Wel qua organisatie en vertrekpunt. De organisatie is 
gemoderniseerd, inschrijven via de site op internet en betalingen gaan niet meer via school-
Ouderraad. En een centraal georganiseerd vertrek per afstand per school op veld 6 van Voorschoten 
97.  En op het vertrekpunt een echte start finishboog en een draaiende DJ met hippe muziek.  
 
Maar uiteindelijk gaat het om het wandelen en nog belangrijker de gezelligheid om met elkaar een 
rondje door ons dorp en stukjes van Leiden (en Wassenaar voor de 15 km) te lopen.  De Vos-Ter Lips 
organisatie was er vier dagen bij de Vostafel om de lopers aan en af te vinken bij vertrek en 
aankomst. Leuk was het ook, zeker de laatste avond waar veel (groot)ouders meekwamen. Het weer 
hielp ook de hele week, niet te warm, geen regen, kortom prima weer om buiten te zijn. Enige 
minpuntje was dat het vrijdag te druk was bij de in- en uitgang van veld 6 bij aankomst van de meute 
lopers, dit gaat de centrale organisatie meenemen voor de komende jaren.  
 
Juf Natascha was er vrijdagavond om de 85 kinderen van de Vos Ter Lips de verdiende medaille om 
te hangen. En meestal nog gevolgd door bloemen en snoep door familieleden van de lopers. Wij van 
de Vos organisatie kijken zeer tevreden terug op een leuke wandelweek met veel deelnemers. De 
schooltafel was elke dag gevuld met gezellige mensen en die genoten van de vrolijke gezichten van 
de kinderen bij binnenkomst. Kortom, een gezellige week, volgend jaar gaan we deze traditie in stand 
houden!    
 

 Afscheid groep 8: 
Dinsdag 16 juli was het weer zover, de musical/afscheidsavond van groep 8. Ook voor de OR altijd 
bijzonder, want dit is de laatste keer dat wij ons kunnen inzetten voor die kinderen om alles zo goed, 
gezellig en leuk mogelijk te laten verlopen! Ook dit jaar was het weer een succes. Na een supergave 
musical over een cruise met zeer bijzondere vakantiegangers en bemanningsleden werden de 
kinderen persoonlijk toegezonden door de leerkrachten met allemaal een persoonlijk stukje. Vanuit 
de OR hebben ze allemaal een powerbank gekregen met hun naam en het logo van school erop. Een 
proost met een glas kinderchampagne bij het podium volgde en daarna was het tijd om de avond af 
te sluiten met drankjes en hapjes voor alle aanwezigen. Voor de kinderen was er ook dit jaar weer 
een kinderdisco, dat vonden ze allemaal erg leuk (vooral dat de ouders daar niet naar binnen 
mochten). We kunnen weer terugkijken op een geslaagde afscheidsavond. 
 

Ouderbijdrage: 
Alle activiteiten worden gefinancierd uit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage, die het afgelopen 
schooljaar €27,50 per leerling bedroeg. De gedetailleerde financiële informatie is terug te vinden in 
het financieel jaaroverzicht van de ouderraad. 
 

Tot slot 
De samenwerking met het team en de ouders was ook het dit schooljaar weer prima. We hebben 
veel hulp gehad van enthousiaste ouders bij alle activiteiten en we willen ze daarvoor heel hartelijk 
bedanken. We hopen in het komende schooljaar ook weer een beroep te kunnen doen op de 
enthousiaste medewerking van de ouders omdat die onmisbaar is voor een leuk en gezellig 
schooljaar  op “De Vos”. 
 
De Ouderraad Ter Lips 
 


