
Jaarverslag over het schooljaar 2019-2020 
Ouderraad OBS De Vos, Locatie Ter Lips 

 
Leden: 
In het schooljaar 2019-2020 bestond de Ouderraad van de locatie Ter Lips uit de volgende leden: 
Suzanne Mulder (voorzitter), Claes Brantjes (penningmeester), Annelies Beindorff (secretaris), Lucie 
Fite (Facebookbeheerder), Myrena Steinz-Laupman, Esther Boef, Ellen Aniba, Stefan Steenbergen, 
Stephanie Pont-Blikman, Paul van Paassen, Sander Keeris, Miranda Koenen-den Heijer, Judith Prins, 
Jamie Hamerslag en Marlies van der Ing namens het team.  
 
Aan het eind van het schooljaar 2019-2020 hebben we helaas afscheid genomen van Stephan 
Steenbergen, Esther Boef en Myrena Steinz-Laupman.  
 
Activiteiten: 
Samen met het team zijn de volgende activiteiten georganiseerd in schooljaar 2019-2020: 
 

 Kinderboekenweek 2-17 oktober 
Het thema was Op reis. Het podium was omgetoverd in een compleet 
sterrenstelsel met de planeten. Er was een toneelstuk over van André 
het astronautje en alle leerlingen hebben ruimtevoer gegeten. Er was 
ook bezoek van een goochelaar voor een reis in de magie. De 
Boekenweek is afgesloten met een liedje in de aula over de ruimte 
waarbij iedereen mee kon dansen. Alle klassen hebben een boek in het 
thema gekocht van de ouderbijdrage.  
 
 

 Schoolfotograaf 17 en 29 oktober 
Met hulp van de ouderraad zijn er weer prachtige foto’s gemaakt van alle leerlingen!  
 

  Sinterklaas  
De Sinterklaasactiviteiten waren weer een groot succes! In de aanloop hebben alle kinderen weer 
 speculaaspoppen versierd. De aula hing vol met vlaggetjes en onder de trap was een heuse 
paardenstal gemaakt voor het nieuwe paard van Sinterklaas. Daarnaast ook weer pietengym en 
schoenkadootjes. 
 

Sint kwam dit jaar in een spectaculaire Tesla naar school en 
heeft weer een fantastische verjaardag gevierd op school. Na 
een praatje in de aula en heel veel liedjes, is Sint langs alle 
klassen gegaan. De kleuters en de kinderen in groep 3 en 4 
mochten een cadeautje uitzoeken in de magische schatkamer 
van Sinterklaas. Sinterklaas en zijn pieten hadden dit jaar erg 
leuke kadootjes uitgezocht! 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.  

 

 Kerstfeest 
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. Woensdag 18 december was het 
jaarlijks traditionele kerstdiner. Aansluitend 
was de kerstmarkt in de aula. Zoals elk jaar 
gaat de opbrengst van de kerstmarkt naar een 
goed doel. In 2019 was dit Stichting 
Hoogvliegers. Dit jaar hadden we een paar 
nieuwe activiteiten zoals het Rad van Fortuin 



en glittertattoos. Een groot succes! Hoogtepunt was natuurlijk de Tombola met supermooie cadeaus.  
De totale opbrengst van locatie ter Lips voor Stichting Hoogvliegers:  € 1810,-. Wat een geweldig 
bedrag!  
 

 Verkleedfeest/ De Vos Got Talent  
Op vrijdag 21 februari was het weer tijd voor het verkleedfeest en de talentenjacht 'De Vos Got 
Talent'. In de ochtend mochten de kleuters al verkleed naar school. 's Middags mocht iedereen 
verkleed. Alle klassenwinnaars van de voorrondes van ’De Vos got Talent’ mochten hun talent tijdens 
de show laten zien. Er was een deskundige jury aanwezig die de winnaars heeft gekozen. Wat een 
super optredens! Alle deelnemers kregen voor hun inzet een prijs en de winnaars een bioscoopbon.  
Met dank ook aan de leerlingen die de techniek, muziek en het geluid regelden! Na afloop zorgde de 
OR voor limonade en chips voor alle kinderen.   

 
 Gouden Schoolbel Award 

Op 23 april zijn alle medewerkers van De Vos in het 
zonnetje gezet door de OR voor hun inzet in coronatijd. 
Wij hebben de Gouden Schoolbel Award en bloemen 
uitgereikt namens alle ouders en kinderen. Natuurlijk op 
gepaste afstand! 
 

 Welkom terug op school 
Vanuit de ouderbijdrage is nog een welkom terug op 
school na de lock-down-kadootje geregeld en zijn er ijsjes 
uitgedeeld in de klassen. Ook is bijgedragen aan 3 leen-
laptops voor het thuisonderwijs.  
 

 Musical en afscheid groep 8 
De musical en het afscheid was dit jaar anders dan anders helaas. Gelukkig kon groep 8 toch nog een 
eindmusical opvoeren. Vanuit de OR hebben ze allemaal een powerbank gekregen met hun naam en 
het logo van school erop. 
 
Deze activiteiten gingen door de coronamaatregelen helaas niet door..  

 Paasontbijt 

 Spelletjesdag  

 Crea-Doe-Dag 

 Avondvierdaagse  
 

Tot slot: 
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. 
 
Coördinator van de OR voor kinderen met een allergie is Stephanie Pont-Blikman, 06-55967338 Mail: 
stephanieblikman@hotmail.com.  
 
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. 
 
De samenwerking met het team en de ouders was ook het dit schooljaar weer prima. We hebben 
veel hulp gehad van ouders en we willen ze daarvoor heel hartelijk bedanken. We hopen weer op 
een nieuw schooljaar vol leuke activiteiten! 
 
De Ouderraad Ter Lips 
 

mailto:stephanieblikman@hotmail.com

