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Voorwoord 
 
Tijdens het schooljaar 2021-2022 hadden we nog grotendeels te maken met allerlei corona-

maatregelen. Bij de start van het schooljaar konden ouders nog beperkt de school in, maar 

halverwege november mochten de ouders niet meer in school. Als Ouderraad (OR) hebben we de 

meeste vergaderingen ook nog digitaal moeten voeren. De laatste 3 vergaderingen mochten we 

weer fysiek houden. Dat was voor iedereen erg fijn.  

Gelukkig konden alle vaste activiteiten die de OR organiseert wel doorgaan en hebben we het 

schooljaar, ook financieel gezien, goed kunnen afronden en konden we rekenen op veel hulp van 

vrijwilligers. Namens de ouderraad nogmaals dank aan iedereen die het afgelopen schooljaar zijn 

steentje heeft bijgedragen. Hopelijk mogen we in het nieuwe schooljaar ook weer op veel hulp 

rekenen.  

In dit jaarverslag kunt u beknopt lezen bij welke activiteiten de OR allemaal betrokken is en hoe de 

financiën zijn geregeld. 

 

Peter van der Hoek 

Voorzitter  

Stichting Ouderraad Oosterhoogebrugschool 
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Algemene informatie ouderraad 
 
In de Ouderraad (OR) zitten ouders die actief willen zijn voor de school. De leden van de OR zijn op 

de één of andere manier betrokken bij de activiteiten op school. Dit gebeurt vaak in samenwerking 

met het schoolteam en met de hulp van vrijwilligers. De OR int de ouderbijdrage waaruit veel 

schoolactiviteiten worden gefinancierd. Dit zijn de extra activiteiten waarvoor de school geen geld 

ontvangt vanuit de overheid. Vanwege de financiële verantwoordelijkheid is de OR vormgegeven als 

stichting. De OR brengt waar nodig advies uit aan de directie of overlegt met de Medezeggenschaps-

raad (MR). De voorzitter en de penningmeester van de OR hebben nauw contact met de directie van 

de school en de MR om activiteiten en verantwoordelijkheden af te stemmen en door te spreken. 

Taken van de OR: 
- Innen en beheer van de ouderbijdrage; 
- Innen en beheer van de schoolreisgelden; 
- Belangenbehartiging van kinderen en hun ouders; 
- Ondersteunen van het schoolteam bij activiteiten voor de kinderen. 

 
Samenstelling OR 2021-2022: 
Voorzitter:   Peter van der Hoek 
Secretariaat:   Jessica Stuut, Marianne Freese-van der Tuin 
Penningmeester:  Lynnda van Tienhoven-Wind 
 
Leden: Anita Huizinga, Annemieke Zorgdrager, Esmeralda Kenter, Henk Stegeman, Ingrid Stevens-
Schipper, Janneke Oosterhuis-Heimweg, Marieke van der Pers, Mariska Oedekerk, Mariska Struik. 
 
Teamleden:   Bartelien Schuls, Chandeni Bhagwanbali. 
 

De volgende leden hebben aan het einde van dit schooljaar afscheid genomen als OR-lid:  
Anita Huizinga en Ingrid Stevens-Schipper. 

Vergaderingen: 
De OR vergadert in principe iedere tweede dinsdag van de maand, de vergaderingen zijn openbaar. 

De vergaderingen worden bijgewoond door twee teamleden en indien nodig door een 

vertegenwoordiger van de MR.  

Eens per jaar, in november, organiseert de OR een vergadering waarvoor de ouders van de school 

ook actief worden uitgenodigd, de Algemene Ouderraad Vergadering (AOV). Op deze jaarvergadering 

wordt informatie gegeven over het gevoerde beleid van de OR met betrekking tot het vorige 

schooljaar. 

Informatievoorziening: 
Ouders moeten goed geïnformeerd zijn over de activiteiten op de school. Dit gebeurt via het 

Ouderportaal en de website van de school. Het Ouderportaal is het belangrijkste informatiekanaal 

voor ouders. Waar nodig wordt extra informatie m.b.t. activiteiten verspreid via het Ouderportaal.  
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Verslagen per commissie of activiteit 
 
De OR helpt mee bij de organisatie van een groot aantal activiteiten op school. Deze activiteiten 

hebben één ding gemeen, namelijk dat ze voor of ten goede van alle leerlingen zijn. Gedurende het 

schooljaar zijn verschillende commissies actief waarin OR- en teamleden deelnemen. Iedere 

commissie heeft een budget en dient eventuele uitgaven te verantwoorden.  

Hierna wordt, op alfabetische volgorde, per commissie aangegeven welke activiteiten zijn 

georganiseerd en hoe dat is verlopen. Bij elke activiteit wordt ook een samenvatting van de financiën 

getoond. Deze bedragen kunt u ook teruglezen in de ‘Exploitatierekening’ van schooljaar 2021-2022. 

 

Avondvierdaagse 
Dit was de eerste avondvierdaagse sinds de maatregelen voor Covid-19 zijn afgeschaald. Vanwege 

ontbrekende informatie kon de school zich pas laat inschrijven. Desondanks hadden we als school 

toch nog een flink aantal deelnemers. De OR heeft de inkoop van fruit en drinken geregeld en 

gezorgd voor vrijwilligers bij het pauzepunt. De rode petjes die we als gadget hebben uitgedeeld 

waren al een schooljaar eerder ingekocht. 

 

 

Hoofdluiscontrole 
Na elke vakantie wordt door een groep vrijwilligers een controle op hoofdluis gedaan. De uitgaven 

zijn voor de aanschaf van hulpmiddelen bij de controle en voor kleine bedankjes. 

De luizencontrole-coördinatoren zijn Detty Drijfhout en Karin Smits, ondersteund door een OR-lid. 

Samen met extra vrijwilligers zetten zij zich in om alle leerlingen op hoofdluis te controleren. Het 

streven is om in elke groep 2 ouders te hebben die de controle uitvoeren. 

 

 

Kinderboekenweek 
Het thema van de Kinderboekenweek 2021 was: “Worden wat je wil”. Deze was 

van 6 tot en met 17 oktober. De leerlingen hebben veel leuke knutselwerkjes 

gemaakt over dit thema. 

De commissie heeft samen met de leerkrachten de school geheel in stijl met dit 

thema versierd. Er is een boekenmarkt georganiseerd en er was een 

verkleedwedstrijd. Ook heeft de OR boekenleggers uitgedeeld. 

 

 

Kerstviering 
In november en december hadden we helaas te maken met corona-maatregelen waardoor de school 

grotendeels niet toegankelijk was. De OR heeft gelukkig wel toestemming gekregen om de school te 

versieren. Het versieren van school werd erg gewaardeerd. 

Begroot: 1.900,00€   Uitgaven: 1.911,00€   Resultaat: -11,00€       

Begroot: 200,00€         Uitgaven: 28,00€         Resultaat: 172,00€       

Begroot: 500,00€       Uitgaven: 312,00€       Resultaat: 188,00€       
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Als alternatief voor de afgelaste kerst-doemarkt is gekozen voor een knutselochtend. Tevens is een 

kerstontbijt georganiseerd. Deze is betaald door de OR. 

 

 

Koningsspelen 
Voor de Koningsspelen zijn geen uitgaven gedaan door de OR. De eventuele kosten zijn betaald via 

de post Sport. 

 

 

Laatste schooldag (LSD) 
De laatste schooldag werd gevierd op 13 juli 2022. Het LSD-feest werd gehouden tijdens schooltijd. 

Ouders waren in de ochtend welkom voor een kopje koffie of thee op het grote plein. Het LSD-feest 

werd in zijn geheel georganiseerd door school zelf. Dit jaar was het thema “Onderwaterwereld”.  

Via ‘Feestverhuur Groningen’ werden meerdere springkussens gehuurd. De kinderen werden 

getrakteerd op wat lekkers. 

 

 

Musical  
Ieder jaar is er een musical van groep 8 in het kader van hun afscheid van school. De musical wordt 

opgevoerd in de Schakel en ouders kopen een kaartje. Vanuit het budget is de zaalhuur betaald en  

zijn kunstrozen aangeschaft.  

 

 

Nationaal schoolontbijt 
In de eerste week van november was het Nationaal Schoolontbijt dat traditiegetrouw wordt betaald 

door de Ouderraad. Het was een gezellige en gezonde start van de schooldag  

 

 

Natuur en Duurzaamheid 
Dit schooljaar is veel tijd en werk gestoken in de school moestuinen. Er is 

gezaaid, verzorgd en geoogst. Dit wordt gedaan door leraren, leerlingen en 

vrijwilligers. Het hele proces van zaaien, groeien en oogsten is erg leuk en 

leerzaam voor de leerlingen. Er zijn veel verschillende groenten en kruiden 

gekweekt. Het was een groot succes waardoor er regelmatig een flinke oogst 

was. Op het Ouderportaal worden regelmatig updates gegeven in een foto-

album.  

Begroot: 1.600,00€   Uitgaven: 702,00€       Resultaat: 898,00€       

Begroot: 50,00€         Uitgaven: -€             Resultaat: 50,00€         

Begroot: 1.200,00€   Uitgaven: 1.123,00€   Resultaat: 77,00€         

Begroot: 800,00€       Uitgaven: 530,00€       Resultaat: 270,00€       

Begroot: 270,00€       Uitgaven: 276,00€       Resultaat: -6,00€          
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Ook zijn er vlinderpakketten aangeschaft waarmee de leerlingen kunnen volgen hoe een rups zich 

ontwikkeld tot een vlinder. Enkele leerlingen mochten vanwege de vakantie de bak met rupsen of 

vlinders mee naar huis om te verzorgen. De vlinders zijn uiteraard netjes vrij gelaten. 

Verder zijn er ook enkele uitstapje georganiseerd zoals een bezoek aan het Bezoekerscentrum 

Reitdiep van het Groninger Landschap. 

 

Pasen 
Tijdens pasen heeft school een heerlijk paasontbijt verzorgd. Deze was op vrijdag 15 april 2022. De 

Ouderraad heeft de kosten betaald. 

 

 

Schoolpleinvernieuwing 
In schooljaar 2018-2019 hadden we een succesvolle paaseitjes sponsoractie gehouden. De opbrengst 

was geheel bedoeld voor het opknappen van het schoolplein. In voorgaande schooljaren zijn al een 

aantal investeringen gedaan, maar er is nog steeds budget over. Dit schooljaar is de tafeltennistafel 

aangekocht en zijn er investeringen gedaan in schilderwerk en de moestuinen. 

 

 

Schoolreizen 
De schoolreizen zijn na 2 jaar afwezigheid gelukkig weer terug. Het busvervoer voor de groepen 1 

t/m 7 wordt door de OR geregeld. Groepen 8 zijn dit schooljaar op kamp naar Schiermonnikoog 

geweest en hebben hun eigen vervoer geregeld. Het lerarenteam maakt voor iedere groep een 

kostenbegroting op. Op basis van de offertes en begrotingen worden de kosten per groep berekend 

en wordt aan ouders om een bijdrage gevraagd. 

  

 

Sinterklaasviering 
Traditiegetrouw heeft de Sinterklaascommissie, bestaande uit OR- en teamleden, de 

Sinterklaasviering op school georganiseerd. Er was een draaiboek geschreven om de dag goed te 

laten verlopen, zodat iedereen wist wat hij/zij moest doen. Ook dit jaar was het vanwege Covid-19 

lastiger om alles te organiseren, maar het is een geslaagd feest geworden. 

Op vrijdag 3 december kwamen de Sint en de pieten langs op school. De groepen 1 t/m 4 kwamen bij 

Sint op bezoek in het speellokaal. De groepen 5 t/m 8 vierden hun eigen feestje met surprises. 

De pepernoten en ander lekkers zijn door de OR ingekocht. Ook heeft de OR kleding gehuurd bij 

Koopal en is er voor schmink gezorgd. 

 

Begroot: 800,00€       Uitgaven: 536,00€       Resultaat: 264,00€       

Begroot: 3.210,00€   Uitgaven: 1.785,00€   Resultaat: 1.425,00€   

Begroot: 11.500,00€   Uitgaven: 9.790,00€   Resultaat: 1.710,00€   

Sinterklaasviering Begroot: 1.900,00€     Uitgaven: 1.548,00€   Resultaat: 352,00€       

Sintcadeaus Begroot: 200,00€         Uitgaven: -€             Resultaat: 200,00€       
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Sint-Maarten 
Ieder jaar worden er mooie lampions geknutseld. Traditiegetrouw wordt er dan een ronde door 

school gemaakt en wordt er gezongen bij juf Alie. De traktatie bestaat uit mandarijnen en wordt  

bekostigd door de OR. Ook heeft de OR materialen aangeschaft voor de lampions.  

 

Speelpleinkisten 
Tijdens het speelkwartier krijgen de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 een kist met sport- en 

spelmateriaal mee naar buiten om mee op het plein te spelen. Dit zijn o.a. voetballen, basketballen, 

springtouwen, tafeltennisbatjes, tennisrackets en stoepkrijt. 

Gedurende het schooljaar worden de speelpleinkisten regelmatig gecontroleerd op inhoud en wordt 

geïnventariseerd welke speelmaterialen aangevuld moeten worden. Dit schooljaar zijn er geen 

uitgaven gedaan om deze materialen aan te vullen. 

 

 

Sport en Cultuur 
De school vindt sport en cultuur belangrijk en organiseert elk jaar voor iedere groep één of meerdere 

leuke cultuuruitjes of sportieve activiteiten. De OR juicht dit initiatief van harte toe en stelt voor deze 

twee posten geld ter beschikking. Gedurende het schooljaar 21-22 zijn o.a. diverse sportclinics 

georganiseerd en zijn er diverse cultuur activiteiten georganiseerd. 

 

 

Verkeer 
Ieder schooljaar worden diverse activiteiten m.b.t. verkeer en verkeersveiligheid uitgevoerd. Dit doet 
de verkeerscommissie (VC) niet alleen. Voor de diverse activiteiten wordt gebruik gemaakt van 
allerlei externe instanties, zoals de ANWB, VVN of de Provincie Groningen. Deze organisaties 
schakelen indien nodig ook weer andere partijen in. Hierna volgt een korte beschrijving van de VC-
activiteiten die wel door zijn gegaan. 
 
De scholen zijn weer begonnen: 
Zoals ieder schooljaar zijn in de eerste weken van het schooljaar de spandoeken “De scholen zijn 
weer begonnen” opgehangen. De OR heeft op 2 strategische punten spandoeken bevestigd zodat ze 
door zoveel mogelijk verkeersdeelnemers gezien kunnen worden. 
 
Streetwise ANWB: 
De ANWB biedt een uitgebreid pakket aan met diverse verkeersactiviteiten onder de noemer 
Streetwise. De Oosterhoogebrugschool heeft gekozen voor de volgende activiteiten: 
 
Remwegdemonstratie: 
Groepen 5 en 6 in september. Met een aangepaste auto is aan de leerlingen gedemonstreerd hoe 
lang de remweg van een auto is. Ook mochten enkele leerlingen plaatsnemen in de auto. 
 

Begroot: 600,00€         Uitgaven: -€             Resultaat: 600,00€       

Sport Begroot: 1.500,00€     Uitgaven: 859,00€       Resultaat: 641,00€       

Cultuur Begroot: 1.500,00€     Uitgaven: 544,00€       Resultaat: 956,00€       
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Paolo de Zebratemmer: 
De groepen 1 en 2 kregen in maart voorlichting over hoe je lopend veilig kunt deelnemen aan het 
verkeer. Hoe steek je veilig een straat over? Wat zorgt voor afleiding? Erg leerzaam voor de jongste 
verkeersdeelnemers. 
 
Theatervoorstelling Stop!Licht 2.0: 
Groepen 3 en 4 kregen in april deze theatervoorstelling over hoe je veilig kunt deelnemen aan het 
verkeer. De voorstelling is afgestemd op de leeftijd van de leerlingen en bevat veel humor. 
 
Blindspot: 
De groepen 5 en 6 kregen op een interactieve manier voorlichting over de dodehoek bij 
vrachtwagens. 
 
Trapvaardig: 
De ANWB is in september langs geweest voor de activiteit ‘Trapvaardig’ voor de groepen 7 en 8. De 
leerlingen moesten hierbij een fietsparcours afleggen op het plein waarbij allerlei fietsvaardigheden 
werden getest. Vooraf kregen de leerlingen ook nog een instructie in de klas. 
 
Fietscontrole: 
De OR heeft eind oktober in samenwerking met Tweewielercentrum Oosterhoogebrug een 
fietscontrole gehouden voor de groepen 5 tot en met 8. Er werden meer fietsen aangeboden dan 
voorgaande jaren en het percentage fietsen met goede remmen en verlichting was ook hoger. De 
mensen van de fietsenmaker hebben een bedankje gekregen voor hun inzet. 
 
Naast de diverse zichtbare activiteiten houdt de VC zich ook bezig met het verkeersplan en de veilige 

schoolomgeving. Dit is doorlopend proces. 

 

 

Overige zaken  
Naast de uitgaven in verband met de ‘vaste’ activiteiten zijn er ook diverse andere uitgaven die door 

de OR worden gedaan. Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld het boekhoudprogramma dat 

wordt gebruikt, kaartjes en bloemen etc. Deze diverse zaken kunt u terugvinden in de financiële 

overzichten van het afgelopen schooljaar. 

 

Sponsoractie 
In de aanloop naar Pasen hebben we na overleg met school op het laatste moment besloten om toch 

een paaseitjes sponsoractie te organiseren. Vanwege de toen geldende coronamaatregelen hebben 

we dit grotendeels zelfstandig met een groep vrijwilligers uitgevoerd. Denk hierbij aan de inkoop, 

inpakken en het verdelen van de zakjes. De leerlingen hebben goed hun best gedaan met de verkoop 

van de eitjes, want er werd ongeveer 550 kilo verkocht. Dat is goed voor ruim 2900 zakjes! 

Begroot: 150,00€         Uitgaven: 26,00€         Resultaat: 124,00€       
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De opbrengt van deze sponsoractie komt ten goede aan de 

aanschaf van nieuwe hesjes ter vervanging van de oude rode t-

shirts (2000 euro), de aanschaf van nieuwe leesboeken (1500 

euro) voor groepen 3 t/m 8 en Giro 555 (555 euro) t.b.v. Oekraïne. 

Het restant hebben we voor het nieuwe schooljaar gereserveerd 

voor nieuwe sporttenues. 

 

Onvoorziene uitgaven 
Als Ouderraad stellen we altijd een complete begroting op met betrekking tot alle ‘vaste’ activiteiten 

en andere standaard uitgaven. Toch kan het voorkomen dat we te maken krijgen met uitgaven die 

we niet hadden voorzien. In schooljaar 21-22 hebben we op dit punt de volgende uitgave gehad:  

Uitgaven voor leesboeken: 
Tijdens het schooljaar hebben we een budget van 1500 euro ter beschikking gesteld voor de 
aanschaf van nieuwe (voor)leesboeken voor de groepen 1 en 2.  
 

Financiële stukken 
De volgende financiële stukken kunt u vinden op de website van de Oosterhoogebrugschool (via 

menu ‘Onze school’ naar ’Organisatie’ naar ‘Ouderraad’) of opvragen bij de OR via or.ohb@o2g2.nl : 

- Begroting; 

- Exploitatierekening. 

https://oosterhoogebrugschool.openbaaronderwijsgroningen.nl/ouderraad/
mailto:or.ohb@o2g2.nl

