
JAARVERSLAG OUDERRAAD SCHOOLJAAR 2018/2019 OBS DE KUBUS 

Wij kijken als ouderraad terug op het afgelopen schooljaar 2018/2019. Voor ons was het een positief 

en succesvol schooljaar waarin we weer hebben deelgenomen aan diverse commissies en 

activiteiten. De activiteiten verliepen goed en georganiseerd. Natuurlijk  zijn er altijd nog punten die 

wat beter kunnen, maar dat houdt ons ook scherp voor de volgende keer! De samenstelling van de 

ouderraad is dit jaar hetzelfde gebleven. Voorzitter was Bianca van den Elst. Notulist was Sabrina 

Jasper.  De ouderraad heeft het afgelopen jaar in een goede sfeer met elkaar, personeel, ouders en 

natuurlijk de kinderen samengewerkt! 

De ouderraad bestaat op het moment van schrijven ( Oktober 2019 ) uit de volgende personen: 

Corina Alfing, Emily oude Voshaar, Edith du Plessis, Marjolein Jansen, Bianca van den Elst, Hanna 

Boswinkel, Marjol Snippe, Jeroen Stegeman en Sabrina Jasper. 

TERUGBLIK ACTIVITEITEN: 

SINTERKLAAS: 

Het sinterklaas feest was ook afgelopen jaar weer een groot succes! In de tijd voor 5 december 

hadden we al bezoek gehad van strooipiet. Alle kinderen hebben wat lekkers gekregen! En natuurlijk 

hebben de kinderen hun schoen mogen zetten! Ook dit jaar kwam sinterklaas weer aan op een hele 

speciale manier….namelijk in een brandweerwagen!! Alle kinderen/leerkrachten en ouders 

verwelkomden sinterklaas en zijn pieten op het grote plein. De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 

mochten daarna per groep bij sinterklaas en zijn pieten komen in de schatkamer. De kinderen 

mochten daar zelf een mooi cadeau uitkiezen en natuurlijk kregen ze wat lekkers van de pieten. De 

groepen 5 t/m 8 hebben zelf het sinterklaasfeest georganiseerd. Voor alle groepen was het een 

geslaagde dag! 

KERST: 

Dit jaar werden alle kinderen en leerkrachten weer heerlijk verwend door allerlei lekkernijen tijdens 

het traditionele kerstbuffet. De kinderen vierden het kerstfeest in hun eigen groep. Het buffet werd 

gemaakt door ouders/verzorgers. Hartelijk dank daarvoor! Ook de kerstman kwam nog langs met 

wat lekkers. In de grote hal waren ouders/verzorgers waar heerlijke soep werd geschonken. En 

natuurlijk werden er lekkere hapjes rondgedeeld. Het was een bijzonder mooie dag. 

PASEN: 

Met Pasen hebben alle groepen bij speeltuin het Nieuwland paaseitjes gezocht! Het kind dat het 

gouden ei vond die de paashaas had verstopt kreeg een chocolade paashaas! Omdat Pasen bijna 

samen viel met het Koningsontbijt hebben we geen paaslunch georganiseerd.  

SCHOOLFOTOGRAAF: 

Ook dit jaar was schoolfotograaf Photo L’Ecole uit Deventer op onze school om weer prachtige foto’s 

te maken van alle kinderen. Vanuit de OR hebben we dit jaar voor het eerst alle ouders de 

mogelijkheid gegeven om na schooltijd broer/zus foto’s te laten maken van alle broertjes en/of 

zusjes. Dus ook broertjes en zusjes die niet op de Kubus zitten. Wat ons betreft was deze dag erg 

geslaagd! Er was tijdens schooltijd genoeg ruimte en tijd om alle kinderen weer mooi op de foto te 

zetten. En ook na schooltijd was er veel animo! Doordat we een goed schema hadden gemaakt 

verliep alles goed. Gezinnen hoefden niet lang te wachten. Ook hebben we dit jaar gekozen voor een 

andere achtergrond. De dag en ook de verkoop verliepen voorspoedig. 



AVONDVIERDAAGSE:  

Ook afgelopen jaar heeft de Kubus weer met een groot aantal leerlingen en ouders meegedaan met 

de avondvierdaagse. Onderweg deelde de ouderraad drinken en wat lekkers uit.  Het waren gezellige 

avonden, met als hoogte punt de laatste avond waar alle kinderen een mooie medaille kregen! 

LAATSTE SCHOOLDAG: 

Op de laatste schooldag van het jaar hebben we een vossenjacht georganiseerd voor alle kinderen. 

Een aantal kinderen uit groep 7 en sommige uit groep 8 waren verkleed als vos! Er werden groepjes 

kinderen gemaakt en door de wijk waren de vossen verstopt! Onderweg kregen ze wat drinken en 

wat lekkers. Na de vossenjacht waren er allerlei verschillende spelletjes in school. De kinderen 

mochten zelf kiezen wat ze wilden doen. Voor de kleuters was er nog een springkussen! De lunch 

was dit jaar optimaal verzorgd door thuiszorg organisatie Serop! Iedereen kreeg heerlijke patat met 

een snack. Wat een succes! De laatste schooldag was een mooie afsluiting van dit schooljaar! 

ACTIES: 

Het afgelopen jaar heeft de ouderraad verschillende acties gehouden om geld op te halen. De 

opbrengst van de acties komen ten goede aan de kas van de ouderraad en dus uiteindelijk aan de 

kinderen van onze school. Van de opbrengst worden ook allerlei activiteiten gefinancierd. Op deze 

manier proberen we de ouderbijdrage voor het schoolfonds zo laag mogelijk te houden. Het is dus 

belangrijk dat aan deze actie’s zoveel mogelijk ouders/leerlingen meedoen! 

- Paaseitjesactie: Ook dit jaar hebben de kinderen weer hun uiterste best gedaan om 

paaseitjes te verkopen. Er was gelukkig genoeg animo om te helpen inpakken waar we als 

ouderraad erg blij mee zijn. Nogmaals onze dank! We hebben met deze actie weer een mooi 

bedrag opgehaald. Dit jaar hadden we de groep die het meeste had verkocht beloond met 

een mooie prijs. Daarnaast heeft de leerling die het meeste ( individueel )heeft verkocht ook 

een mooie cadeaubon gekregen.  

- Bag2School: Dit jaar heeft de Kubus ook weer meegedaan om zoveel mogelijk kleding op te 

halen. Hier is ook een mooi bedrag mee opgehaald. 

 

Tot slot was het geweldig om te zien hoe de kinderen hebben genoten van allerlei activiteiten en 

gebeurtenissen in en rondom school. We bedanken dan ook iedereen die heeft geholpen om dit 

schooljaar tot een succes te maken! 

Op naar een nieuwe schooljaar met mooie activiteiten voor de kinderen.  

De Ouderraad 

 

 


