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OUDERVERENIGING	VAN	DIJCKSCHOOL	
JAARVERSLAG	OVER	SCHOOLJAAR	2017-2018	

	
	

Inleiding	
	
Voor	u	ligt	het	jaarverslag	2017-2018	van	het	bestuur	van	de	Oudervereniging	
van	de	Van	Dijckschool.	De	Oudervereniging	heeft	als	doel	om	naast	het	reguliere	
schoolprogramma	allerlei	activiteiten	(mee)	te	organiseren	voor	de	kinderen	van	
de	Van	Dijckschool.	We	werken	hiervoor	samen	met	de	directie	en	de	
leerkrachten,	door	bij	de	schoolactiviteiten	mee	te	denken	en	op	diverse	andere	
manieren	steun	te	bieden.	Zo	hebben	we	dit	jaar	met	het	bestuur	en	de	
commissies	weer	hard	gewerkt	om	allerlei	leuke	en	nuttige	activiteiten	mogelijk	
te	maken.	
	
Het	kan	niet	vaak	genoeg	benadrukt	worden	dat	onze	activiteiten	alleen	mogelijk	
zijn	dankzij	uw	contributie	en	de	bijdrage	van	talloze	ouders	die	zich	op	
vrijwillige	basis	inzetten	in	en	rond	onze	school.	Wij	willen	u	hartelijk	bedanken	
voor	uw	bijdrage.	
	
In	het	verslag	is	te	lezen	wat	in	het	afgelopen	jaar	allemaal	door	de	
Oudervereniging	is	gerealiseerd.	
	
	
Activiteitencommissie	
	
In	het	schooljaar	2017-2018	werd	–	mede	vanwege	de	organisatie	van	het	
prachtige	succesvolle	lustrum	–	een	groot	beroep	gedaan	op	de	hulpvaardigheid	
van	ouders.	Veel	ouders	waren	actief	in	een	van	de	lustrumcommissies.	Zo	ook	
de	ouders	van	de	Activiteitencommissie.	Hierdoor	was	het	vooral	in	de	eerste	
paar	maanden	lastig	om	voldoende	bemensing	te	krijgen	voor	de	‘gewone’	
activiteiten;	men	raakte	ietwat	‘organisatie-moe’.	Gelukkig	is	het	uiteindelijk	wel	
gelukt	om	ook	dit	jaar	weer	mooie	activiteiten	te	organiseren.		
	
De	eerste	zaterdag	na	de	zomervakantie	was	het	gezellig	druk	tijdens	de	
traditionele	Back-to-School	Borrel.	Op	deze	vrolijke	bijeenkomst	op	het	
achterplein	hebben	ouders,	kinderen	en	leerkrachten	de	gelegenheid	om	na	de	
vakantie	bij	te	praten	onder	het	genot	van	een	drankje	en	een	hapje.	Ook	worden	
de	directe	buren	altijd	uitgenodigd	voor	een	drankje.	DJ	‘Tim	Felton’	zorgde	voor	
muziek.	De	kinderen	konden	allerlei	spelletjes	doen,	een	speurtocht,	zich	laten	
schminken	en	hun	nagels	laten	lakken	onder	begeleiding	van	groep	7	en	8-
leerlingen.	Bij	een	vol-gestempelde	spelletjeskaart	ontvingen	ze	popcorn	en	
limonade.	Dankzij	het	mooie	weer	waren	de	waterijsjes	ook	populair.	Vergeleken	
met	vorig	jaar	was	het	iets	rustiger;	er	waren	zo’n	80	volwassenen	en	85	
kinderen.		
	
Voor	het	Sinterklaasfeest	hebben	we	gezorgd	voor	strooigoed,	drinken	en	
speculaas,	en	samen	met	de	leerkrachten	is	de	toneelzaal	versierd.	Ook	is	er	voor	
de	uitvoering	van	het	Sinterklaas-programma	de	nodige	assistentie	en	budget	
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verleend.	Sint	en	Pieten	hebben	samen	met	de	leerkrachten	ook	weer	genoten	
van	de	traditionele	Sint-taart	in	de	pauze.		
Na	het	Sinterklaasfeest	werden	de	gangen	geheel	in	kerstsfeer	gebracht	met	
lampjes,	versiering,	boompjes,	en	natuurlijk	de	grote	kerstboom	naast	de	
voordeur.	Met	een	bijdrage	van	de	OV	konden	klassenouders	bovendien	
versiering	en	benodigdheden	kopen	voor	het	kerstdiner	in	de	klassen.	De	
kerstborrel	voor	de	wachtende	ouders	(tijdens	het	kinder-kerstdiner)	met	
glühwein	in	de	kleutergymzaal	was	drukbezocht	en	gezellig.	Omdat	een	aantal	
leden	van	de	Activiteitencommissie	tevens	druk	was	in	de	klassen	als	
klassenouder,	was	het	een	uitdaging	om	voldoende	handjes	te	krijgen	bij	de	
organisatie	van	de	borrel.		
	
Met	Pasen	stonden	er	in	alle	groepen	vrolijk	versierde	tasjes	met	paaseitjes	klaar	
in	alle	groepen.		
Tijdens	de	sponsorloop	en	‘Heel	Van	Dijck	bakt’	in	juni	zorgden	we	voor	
versnaperingen	voor	de	aanmoedigende	ouders,	en	tijdens	de	Bosdag	en	het	
Kleuterfeest	zijn	er	ijsjes	geregeld	voor	de	kinderen.	
Bij	enkele	ouderavonden,	en	ook	bij	de	eindmusical	van	Groep	8	zorgde	de	
Activiteitencommissie	voor	koffie,	zodat	de	ouders	zelf	konden	blijven	genieten	
van	de	voorstelling	van	hun	kinderen.	
	
De	Activiteitencommissie	bestond	dit	jaar	uit	Suzanne	van	Acker,	Joline	Auw	
Yang,	Aleida	Brantsma,	Petra	Graatsma,	Emilie	Heeneman,	Anne	Claire	
Hooykaas,	Inge	Nierop,	Régine	Quarles	van	Ufford,	Elly	van	Riet,	Johanna	
Tomovski,	Kim	Vaessen,	Leonie	Versteegh,	Mylon	Vorst,	Nadia	de	Vries,	Mathilde	
Wolffenbuttel	en	voorzitter	Ellien	ten	Cate.	Aan	het	eind	van	het	schooljaar	
kwam	Tineke	de	Boer	bij	de	commissie	als	nieuwe	voorzitter.		
		
	
Sportcommissie	
	
Sportdag	2017	
De	sportdag	2017	viel	midden	in	de	lustrumweek	waarin	gevierd	werd	dat	de	
Van	Dijckschool	100	jaar	bestond.	Ondanks	dat	het	voor	veel	kinderen	een	
drukke	week	was,	deed	iedereen	enthousiast	mee.	Alle	kinderen	uit	groep	3	t/m	
8	verzamelden	zich	’s	ochtends	bij	de	sportvelden	van	SCHC,	waar	we	begonnen	
met	een	gezamenlijke	ochtendgymnastiek-dans.	Voor	de	oudsten,	groep	5	t/m	8,	
stond	er	in	navolging	van	de	sportdag	van	vorig	jaar	een	mooie	serie	sportclinics	
klaar.	Dit	jaar	waren	dat	frisbee,	honkbal	en	een	dubbele	workshop	volleybal.	
Voor	de	volleybal	clinics	had	de	sportcommissie	de	volleybalbus	van	de	Nevobo	
geregeld,	met	een	reeks	van	opblaasbare	volleybalattracties,	zoals	een	smash-
meter,	een	duik-trainer,	en	zelfs	een	volledig	uitvouwbaar	opblaasbaar	
volleybalveld.	Bij	alledrie	de	sportclinics	konden	de	kinderen	zich	heerlijk	
uitleven.	
Groep	3	en	4	waren	ondertussen	lekker	bezig	met	hun	programma,	dat	begon	
met	een	serie	atletiekonderdelen,	gevolgd	door	een	drietal	spelvormen.	Er	werd	
een	potje	gevoetbald,	ook	was	er	weer	een	opblaasbaar	veldje	waarin	
knotshockey	gespeeld	kon	worden	en	er	was	een	flitsend	potje	rugby-tags	
(zonder	bal)	waarbij	kinderen	met	klitteband	vastgemaakte	linten	van	elkaar	af	
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moesten	proberen	te	pakken.	Voor	alle	kinderen	van	groep	3	t/m	8	eindigde	de	
sportdag	met	het	traditionele	touwtrekken	en	een	welverdiend	ijsje.	
De	kinderen	van	groep	1	en	2	hadden	dit	jaar	hun	eigen	sportdag	op	het	
schoolplein.	Omdat	de	lustrumweek	ook	voor	de	jongste	kinderen	de	heel	week	
door	veel	activiteiten	te	bieden	had,	werd	er	voor	de	sportdag	voor	gekozen	om	
leuke	sport-	en	spelonderdelen	(zoals		bijvoorbeeld	skippyballen,	blikwerpen,	
zaklopen,	fietsenrace)	af	te	wisselen	met	rustmomentjes	in	de	klas	of	op	het	plein	
(zoals	bijvoorbeeld	tekenen,	kralenplank,	stoepkrijten).	Maar	de	klapper	van	
deze	speciale	lustrum-sportdag	was	toch	wel	het	springkussen,	waar	de	jongste	
Van	Dijck	kinderen	zich	heerlijk	op	uit	konden	leven!	
	
Avondvierdaagse	2018	
Al	enige	jaren	op	rij	neemt	de	animo	binnen	de	Van	Dijckschool	om	de	
avondvierdaagse	te	lopen,	beetje	bij	beetje	af.	Bij	de	vorige	editie	in	2017	hadden	
we	al	met	een	erg	uitgedunde	groep	van	nog	geen	30	kinderen	meegelopen.	In	
2018	was	er	helaas	nog	minder	animo:	Niet	meer	dan	12	kinderen	hadden	
aangegeven	interesse	te	hebben	om	mee	te	lopen,	en	dus	heeft	de	
sportcommissie	spijtig	genoeg	moeten	besluiten	om	niet	deel	te	nemen	aan	de	
avondvierdaagse	2018.	
	
De	sportcommissie	bestond	uit	Marilene	van	Hussen,	Jeroen	Plat,	Bas	de	Geus,	
Manon	de	Vin,	Collin	Anders,	Koen	Thuis,	Peter	van	Sprundel	en	Elco	Oost	
	
	
Excursiecommissie	
	
Ook	het	afgelopen	schooljaar	heeft	de	Excursiecommissie	weer	extra	activiteiten	
voor	de	kinderen	georganiseerd.	Het	is	onze	doelstelling	om	steeds	weer	een	zo	
leuk	en	interessant	mogelijk	aanbod	voor	de	kinderen	samen	te	stellen.		
		
Najaar	2017	–	Excursies	
Dit	jaar	was	er	een	speciale	excursie.	Vanwege	het	100-jarig	bestaan	van	de	Van	
Dijckschool	zijn	we	met	de	hele	school	naar	de	Efteling	geweest!	Het	was	zo’n	
groot	succes	dat	we	gaan	proberen	om	om	de	5	jaar	met	de	gehele	school	samen	
op	schoolreis	te	gaan.		
			
Voorjaar	2018	–	Gastcolleges	
Dit	jaar	zijn	er	weer	gastcolleges	gegeven.	Het	idee	is	dat	een	ouder,	buurman,	
buurvrouw,	neef	of	nicht	in	de	klas	komt	en	een	verhaal	vertelt	over	zijn	of	haar	
beroep.	
	
Daarnaast	heeft	de	OV	een	financiële	bijdrage	geleverd	om	de	traditionele	
voorjaarsexcursie	van	groep	8	naar	het	Joods	Historisch	Museum	mogelijk	te	
maken.	Deze	excursie	sluit	aan	bij	de	leerstof	rondom	WO	II.	
		
De	Excursiecommissie	bestaat	uit	ouders	en	een	leerkracht.	Per	groep	is	er	een	
contactpersoon	vanuit	de	commissie	die	de	organisatie	van	de	verschillende	
activiteiten	coördineert.	
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De	samenstelling	van	de	commissie	gedurende	het	schooljaar	2017/2018	was	
als	volgt:		
Marjolein	Keijzers,	Myrthe	de	Geus,	Suzanne	van	Acker,	Trees	Hoekzema,	Anne	
Claire	Hooijkaas,	Sylvia	Martens	en	voorzitter	Laura	Maerman.	De	leerkrachten	
werden	vertegenwoordigd	door	Lisette	Kloek.	
	
	
Schoolkrantcommissie	
	
De	schoolkrant	van	de	Van	Dijckschool	heet	De	Uilenpost	en	is	een	digitale	
schoolkrant.	De	redactie	bestaat	uit	2	kinderen	uit	de	groepen	6,7	en	8.	Deze	zes	
kinderen	werken	in	drie	redactievergaderingen	aan	een	nieuwe	editie	van	de	
schoolkrant.	Hierbij	worden	ze	geholpen	door	één	of	twee	ouders	uit	de	
commissie.		Zij	schrijven	niet	alleen	teksten,	maar	redigeren	ook,	bedenken	
thema’s,	maken	beeldfragmenten,	foto’s,	strips	en	illustraties,	interviewen,	
verzamelen	informatie	etc.	Het	gaat	om	het	proces,	waarin	we	samen	ontdekken	
en	vernieuwen.	In	de	eerste	bijeenkomst	gaan	we	brainstormen	over	de	
onderwerpen	en	kijken	we	hoe	we	voor	alle	kinderen	op	school	van	de	kleuters	
tot	de	groep	achters	er	een	interessante	editie	van	kunnen	maken.	In	de	tweede	
bijeenkomst	gaan	de	kinderen,	vaak	in	tweetallen	aan	de	slag	met	het	schrijven	
van	de	artikelen.		
	
De	redactie	die	de	leerlingen	begeleidt,	bestaat	uit	ouders	onder	schooltijd.	
Afgelopen	jaar	bestond	de	redactie	alleen	uit	Ruth	Kröner.	We	zijn	dus	dringend	
op	zoek	naar	nieuwe	ouders	die	mee	willen	helpen	om	de	uilenpost	vorm	te	
geven.	Daarnaast	gaan	we	met	het	team	van	leraren	overleggen	hoe	we	de	
schoolkrant	nog	verder	kunnen	integreren	in	de	dagelijkse	klassen	activiteiten,	
zoals	verslagen	van	projecten	en	het	publiceren	in	van	opstellen	ed.	
	
U	kunt	uiteraard	ook	mee	lezen.	De	website	is	http://vandijckschool-uilenpost.nl		
Bij	de	laatste	editie	voor	de	vakantie	hebben	we	met	de	redactie	de	klassen	
bezocht	en	de	schoolkrant	op	de	digiborden	laten	zien.	We	hopen	dat	het	dan	
nog	iets	meer	gaat	leven	onder	de	leerlingen	en	de	ouders.		
	
Vacatures!	Op	dit	ogenblik	zijn	we	dringend	op	zoek	naar	ouders	die	op	een	
doordeweekse	ochtend	de	jeugdredactie	willen	ondersteunen.	Aanmelden	kan	
bij	ruthkroner@gmail.com	ook	voor	vragen	of	ideeën	uiteraard.	
	
	
Dansen	en	Toneel	
	
De	Oudervereniging	is	ook	al	jarenlang	de	partij	die	ervoor	zorgt	dat	de	
leerlingen	een	cultureel	lesaanbod	ontvangen.		
De	groepen	1	t/m	5	dansen	om	de	week.	Afgelopen	jaar	werd	dit	verzorgd	door	
Marjolein	de	Leur	vanuit	haar	dansschool	Marjolein	Danst.	De	laatste	woensdag	
van	het	schooljaar,	11	juli,	was	traditiegetrouw	het	grote	dansfeest.	Het	weer	
was	geweldig,	het	was	een	mooie	feestelijke	afsluiting!	
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Voor	de	groepen	6	t/m	8	heeft	Masquerade	toneellessen	gegeven,	waarbij	zowel	
dans,	zang	als	toneel	uitgebreid	aan	de	orde	komen.	Ook	heeft	Masquerade	`	
groep	8	zeer	succesvol	begeleid	bij	de	totstandkoming	van	de	afsluitende	musical	
“Hotel	der	Krankzinnigen”		
	
	
Financien	
	
Alle	ouders	die	dit	jaar	de	ouderbijdrage	hebben	betaald,	willen	wij	natuurlijk		
weer	van	harte	danken!	Deze	bijdrage	is	dé	inkomstenbron	om	alle	activiteiten	
mogelijk	te	maken.			
Zeker	in	het	afgelopen	lustrumjaar	is	er	veelvuldig	een	beroep	gedaan	op	ouders	
om	financiële	bijdragen.	Hier	kwam	de	Oudervereniging	met	haar	reguliere	
ouderbijdrage	dan	nog	bij.	Zeker	in	dat	licht	is	het	goed	nieuws	dat	wederom	zo	
veel	ouders	de	ouderbijdrage	hebben	voldaan.	
In	het	schooljaar	2017-2018	hebben	we	een	wisseling	van	bestuur	van	de	
Oudervereniging	gehad.	Dit	heeft	niet	geleid	tot	grote	wijzigingen	in	het	
programma.	Een	compliment	voor	het	gevoerde	beleid	van	de	afgelopen	jaren.	
Wel	zijn	we	met	de	school	in	gesprek	over	aanpassingen	in	het	programma	die	
aansluiten	bij	de	op	te	stellen	profilering	van	de	school.	
Alhoewel	we	het	afgelopen	schooljaar	alle	bekende	activiteiten	voor	de	kinderen	
terug	hebben	gezien,	stonden	veel	activiteiten	dit	jaar	in	het	teken	van	het	
lustrum.	Zo	waren	zowel	de	excursie	naar	de	Efteling	als	de	sportdag	onderdeel	
van	de	officiële	lustrumweek	op	school.	Ook	hebben	we	de	nieuwe	schoolshirts	
aangeschaft	die	door	de	kinderen	gebruikt	zijn	bij	allerlei	activiteiten.	
De	ouderbijdrage	is,	samen	met	het	positieve	resultaat	van	de	Back-to	-School-
borrel	en	de	Kerstborrel,	gebruikt	om	de	excursies,	de	Sinterklaasviering,	de	
Kerstviering,	de	schoolkrant,	de	sportdag,	danslessen	van	Marjolein	Danst,	
theaterlessen	van	Masquerade	en	de	nieuwe	leesboeken	voor	school	tijdens	de	
Kinderboekenweek	mogelijk	te	maken.		
	
Vanuit		financieel	perspectief	was	het	schooljaar	2017-2018	voor	de	
Oudervereniging	een	geslaagd	schooljaar.	We	hebben	meer	uitgegeven	doordat	
excursies	dit	jaar	duurder	waren	(onderdeel	van	het	lustrum),	maar	dankzij	de	
reservering	voor	de	dansles	die	in	het	schooljaar	2016-2017	is	gemaakt	hebben	
we	zelfs	met	de	extra	uitgaven	aan	schoolshirts	een	positief	resultaat	over	het	
hele	jaar.			
Aan	het	begin	van	dit		schooljaar	waren	er	helaas	weer	minder		kinderen	op	
school	dan	het	jaar	daarvoor,	wat		zich	heeft	vertaald		in	een	kleinere	begroting:		
wij		hebben		dit		jaar	voor	151	kinderen	de	ouderbijdrage	van	€115,-	ontvangen:	
€	17.583,-	in	totaal.					
In		totaal	hebben	we	aan	alle	activiteiten	€	16.624,=		uitgegeven.					
Wij		hebben	het		jaar	afgesloten	met	een	mooi	positief	saldo	van	€		959,=.							
Gelukkig	gaat	het	goed	met	het	aantal	leerlingen	op	school	waardoor	we	voor	het	
schooljaar	2018-2019	hopelijk	weer	meer	aan	ouderbijdragen	kunnen	
ontvangen.	Voor	het	komend	jaar	willen	we	de	mogelijke	extra	ruimte	gebruiken	
om	na	jaren	van	bezuiniging	iets	meer	financiële	ruimte	te	scheppen	voor	de	
toneellessen.	
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Voor	het	schooljaar	2019-2020	willen	we	graag	de	ouderbijdrage	laten	stijgen	
naar	€130,-.	Dit	om	extra	financiële	ruimte	te	hebben	om	met	de	activiteiten	van	
de	Oudervereniging	aan	te	kunnen	sluiten	bij	de	op	te	stellen	profilering	van	de	
school.								
	
Kascontrolecommissie			
De	kascontrolecommissie	voor	het	schooljaar	2016-2017werd	gevormd	door		
Roderic	Heeneman	en	Paul	van	Beerendonk.	
	
	
Samenstelling	bestuur	Oudervereniging	2017	–	2018	
	
 Bestuursfunctie	 Naam	

Oudergeleding	 Voorzitter	 Anne-France	Velzenboer	

 Penningmeester	 Bart	van	Rooij	

 Secretaris	 Francoise	Pisters	/	Suzanne	van	
Acker	

 Bestuurslid	
- Excursiecommissie	

Laura	Maerman	

 Bestuurslid	
- Activiteitencommissie	

Ellien	ten	Cate	

 Bestuurslid	
- Schoolkrantcommissie	

Ruth	Kröner	

 Bestuurslid	
- Sportcommissie	

Elco	Oost	

Personeelsgeleding	 Bestuurslid	
- docent	Van	Dijckschool	

Lisette	Kloek	

 
	


