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Obs de Kubus 

 

Het schooljaar 2020 - 2021 was weer een bijzonder schooljaar. Eind december gingen we 

weer in lockdown en kregen de kinderen een tijdje thuis les. Na een tijdje konden de 

kinderen gelukkig weer naar school.  

 

Het was erg fijn dat een aantal activiteiten en commissies door konden gaan.  

Hierbij zijn er altijd wat verbeterpunten. De activiteiten zijn na de tijd geëvalueerd en de 

verbeterpunten zijn verwerkt in de draaiboeken van de diverse feesten en activiteiten, zodat 

we hier de volgende keer rekening mee kunnen houden.  

 

Afgelopen jaar is Lieke Vennegoor de voorzitter geweest van de ouderraad.  

De notulen werden gemaakt door Umran Tintin.   

 

De ouderraad bestaat op dit moment (november 2021) uit de volgende personen: 

Bianca van den Elst, Shirley Balvers, Umran Tintin, Jennifer Wrenger, Gülay Öztürk, Jeroen 

Stegeman en Lieke Vennegoor.  

 

We zijn nog op zoek naar nieuwe leden voor de ouderraad. Mocht u hier interesse in 

hebben, neem dan contact op met Lieke Vennegoor  

 

Activiteiten: 

 

Sinterklaas: 

Het sinterklaasfeest was afgelopen jaar weer een zeer geslaagd feest! 

In de tijd voor het grote feest van Sinterklaas, mochten de kinderen de schoen zetten. Alle 

kinderen kregen wat lekkers in de schoen. In veel groepen is dit niet onopgemerkt voorbij 

gegaan, want oh wat heeft de rommelpiet er is sommige groepen een rommeltje van 

gemaakt zeg. Gelukkig hielpen de kinderen goed en was het binnen de kortste keren weer 

netjes.  

 

Dit jaar kwam Sinterklaas op een hele bijzondere manier aan op school, hij heeft namelijk 

toestemming gevraagd om te blijven slapen. De ouderraad heeft met hulp van de kinderen 

van groep 1 en 2 het oude kinderdagverblijf omgetoverd tot een waar slaapparadijs. Op de 

grote dag werd Sinterklaas en zijn pieten gewekt door de kinderen van groep 1 t/m 4 want 

ze sliepen als roosjes. Sinterklaas en de pieten hebben zich toen snel omgekleed en klaar 

gemaakt om de groepen 1 t/m 4 te ontvangen in de schatkamer. Na een klein gesprekje, 

mochten alle kinderen een mooi cadeau uitzoeken.  

De kinderen uit groep 5 t/m 8 hebben lootjes getrokken en erg mooie surprises gemaakt. 

Deze surprises hadden ze twee dagen voor het grote feest al meegenomen naar school, zo 

konden we er nog iets langer van genieten. Dit feest werd gezellig in de groepen gevierd. 

Sinterklaas en zijn pieten hebben nog wel een kort bezoek gebracht in de groep.  

 



Kerst: 

Helaas kon het grote kerstfeest dit jaar niet doorgaan i.v.m. de lockdown. Vlak voor de 

kerstvakantie kregen we te horen dat de scholen dicht moesten. Alles was al geregeld en 

georganiseerd. We hebben er wel een gezellige middag van gemaakt met chocolademelk en 

wat lekkers.  

 

Pasen: 

Dit jaar was het Paasfeest ook een beetje anders dan hoe we dit normaal vieren. Dit jaar 

helaas geen paaseitjesverkoop. We hebben wel een gezellige Paaslunch op school kunnen 

organiseren en paaseitjes gezocht op het schoolplein. Bij iedere zoektocht werd ook een 

gouden ei gevonden, de vinders kregen een lekkere chocoladepaashaas.  

 

Schoolfotograaf: 

Ondanks de Corona-maatregelen kon dit gelukkig wel in aangepaste vorm doorgaan. De  

ouders waren in de gelegenheid  om digitaal de foto’s te bestellen.  

 

Laatste Schooldag: 

Gelukkig kon deze gezellige dag wel doorgaan. De ouderraad heeft boodschappen gehaald 

en er waren verschillende springkussens op zowel het grote als het kleuterplein. De rest van 

de dag werd gezellig in de groep gehouden.  

 

Acties: 

Het afgelopen jaar had de OR verschillende acties gepland. Naast het educatieve en 

maatschappelijke doel brengen deze acties ook vaak een mooi bedrag op wat ten goede 

komt aan de inkomsten van de OR. Van deze opbrengst kunnen dan weer allerlei activiteiten 

worden gefinancierd. 

 

Wecycle:  

De actie Wecycle was vorig jaar november. Het inleveren van oude elektrische apparaten 

heeft een mooi boekenpakket voor de school opgeleverd. 

 

Bag2school: 

De actie Bag2school is in niet doorgegaan afgelopen schooljaar. Deze actie doen we normaal 

gesproken twee keer per schooljaar.  

 

Paaseitjesactie: 

Helaas kon dit i.v.m. de coronamaatregelen dit jaar niet doorgaan.  

 

Het is nu november 2021, we kunnen op een aangepaste manier activiteiten en acties 

uitvoeren maar het liefst zien we, net als zoveel mensen, dat we weer op volle toeren 

kunnen gaan draaien! Mocht je willen helpen met het organiseren van de activiteiten of 

acties, neemt contact op met Lieke Vennegoor.  

 



 

De Ouderraad 

 

 


