
Jaarverslag over het schooljaar 2021-2022 
Ouderraad OBS De Vos, Locatie Ter Lips 

 
Activiteiten: 
Deze activiteiten zijn met inzet van de ouderraad georganiseerd:  
 

• Sinterklaasfeest 
Sint hield weer een coronaproof feestje in de aula. De klassen konden om de beurt langs bij 
Sinterklaas en in de magische schatkamer een kadootje uitzoeken. In de weken voor 5 december 
stonden Sinterklaas zijn luie stoel en warme sloffen in de kleutergang bij het knapperende haardvuur. 
Met de pietengym, schoenkadootjes en het speculaaspoppen versieren was het Sintfeest weer 
compleet! De groepen 5 t/m 8 hebben van Sinterklaas een cadeau in de klas gekregen.  
 

• Kerstfeest 

Helaas ging school de week voor Kerst dicht door de coronamaatregelen en kon het kerstfeest niet 

doorgaan. Als alternatief heeft de OR een kadotasje uitgedeeld aan alle leerlingen.   

 

• Verkleedfeest 

Tijdens optredens, modeshows en dequiz heeft de OR iets te drinken en snoepen uitgedeeld in de 

klassen.  

 

• Poster aula 

De OR heeft de poster achter het podium in de aula gesponsord.  
 

• Paasontbijt 
Alle klassen hebben een paasontbijt gehouden met hulp van de OR. De OR heeft gezorgd voor alle 
boodschappen en het koken van de eieren. Flink wat werk maar een groot succes!  
 

• Koningsspelen  
De kinderen hebben spellen kunnen doen op het schoolplein tijdens de Koningsspelen met hulp van 
de OR. Er zijn een nieuw balspel en zakloopzakken gekocht. En er is een grote hoeveelheid popcorn 
gebakken en alle kinderen hebben flesjes water gekregen.   
 

• Avondvierdaagse 
Veel kinderen van De Vos hebben een sportieve prestatie neergezet door mee te lopen met de 
avondvierdaagse. De OR zorgde voor het aftekenen van de kaarten, wat drinken en de laatste avond 
voor een bloem, chips en natuurlijk de verdiende medailles, die uitgedeeld werden door juf Brenda, 
Astrid en Patty.  
 

• Musical en afscheid groep 8 
Vanuit de OR hebben alle groep 8 leerlingen een powerbank gekregen met hun naam en het logo van 
school erop. Daarnaast heeft de OR gezorgd voor de borrel bij het afscheid van groep 8.  
 

• Zomerfeest 17 juni  
Dit schooljaar voor het eerst: het Zomerfeest. De OR heeft hard gewerkt om voor alle kinderen en 

ouders een spetterend feest neer te zetten. En gezien de vele positieve reacties is dat goed gelukt. 

Alle leerlingen konden met een stempelkaart langs alle activiteiten en broertjes of zusjes konden ook 

meedoen. Lekker eten en drinken maakte het feest compleet. Volgend jaar weer!  

 

• Schoolbieb 



Miranda heeft voor de schoolbieb weer nieuwe Nederlandse en Engelse boeken aangeschaft zodat 
alle kinderen leuke boeken kunnen lezen. Hiervoor gebruikt zij budget uit de ouderbijdrage.  
 
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. 
 
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 Ouderraad Ter Lips 
Stephanie Pont-Blikman (voorzitter), Annelies Beindorff (secretaris), Lucie Fite (Facebookbeheerder), 

Ellen Aniba (penningmeester), Suzanne Mulder, Miranda Koenen-den Heijer, Judith Prins, Jamie 
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