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Jaarverslag van de ouderraad van Katholieke Basisschool 
De Zonnewende 
Schooljaar 2016/2017  
 
De ouderraad was dit schooljaar als volgt samengesteld: 
Voorzitter:  Maarten van Everdingen  
Penningmeester: Daan Naus  
Secretaris:   Rinze Kruitbosch 
 
Vanuit het team: Renate Vosselman, Marieke de Glopper, Lieselotte Steenbergen 
 
Leden:  Erika van Bolderick, Francisca Haarman, Daphne Houweling, Gaby Iskes, Karin 

Goes, Ilse Molenaar, Chris Ayal, Mariska Niewhoff-Lentink (gedeeltelijk), 
Sandra Duijnisveld (gedeeltelijk), Tamara van der Drift (gedeeltelijk). 

 
 
 (gedeeltelijk). 
  
  
Vooraf 
De OR kijkt terug op een geslaagd schooljaar. Activiteiten zijn goed verlopen en zowel financieel als 
organisatorisch staat de OR er goed voor. Hoewel een aantal OR leden aan het einde van het 
schooljaar afscheid hebben genomen, is het ook gelukt om nieuwe enthousiaste ouders aan te 
trekken. De gemiddelde bezetting schommelt rond de 12 leden. Daarmee kunnen we onze 
activiteiten organiseren, maar is het wel nodig dat de leden bij meerdere activiteiten helpen. 
Afgelopen jaar hebben we geprobeerd met een flexpool extra hulpkrachten aan de OR te binden. 
Niet voor structurele inzet maar juist voor paar extra handen als dat nodig is. In de praktijk bleek dat 
flexers beperkt beschikbaar waren.  
De samenwerking binnen OR, DB en tussen OR en school is goed. Daarmee zien we 2017-2018 weer 
met vertrouwen tegemoet. 
 
Klassenactiviteit  
Middels een brief zijn de klassenouders geïnformeerd over de klassenactiviteit en de bijdrage van de 
OR. Dit bleek efficiënter dan een avond voor de klassenouders. De declaraties zijn via de 
penningmeester van de OR gelopen. Net als voorgaande jaren vond de klassenactiviteit in en om 
school plaats en hebben de klassenouders met een budget van € 2,50, per kind (in overleg met de 
leerkracht) weer leuke dingen gedaan. 
 
Schoolfotograaf  
Ook afgelopen jaar zijn alle kinderen weer mooi op de foto gezet. Daarnaast was er ook de 
mogelijkheid om samen met broertjes/zusjes foto’s te laten nemen. De foto’s van de kinderen 
konden via internet worden besteld, waardoor de administratieve last voor de fotograaf, ouders en 
OR enorm werd beperkt. 
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Jaarvergadering 
Op 3 oktober 2016 is de jaarvergadering geweest. Dit jaar vond de jaarvergadering wederom plaats 
voorafgaand aan de reguliere ouderraadvergadering. Naast de OR-leden, de leden van de 
kascontrolecommissie was de MR vertegenwoordigd. Daarmee is ook invulling gegeven aan de 
formele rol van de MR bij het vaststellen van de contributie. Ondanks de uitnodiging in de 
Zonnewijzer en via Facebook waren er helaas verder geen ouders aanwezig.      
 
Sinterklaas  
Ook dit jaar kwam Sinterklaas naar de Zonnewende. Een ietwat witte Sint en zijn pieten werden 
opgewacht door de leerlingen aan de Keerkring. Nadat Sint was aangekomen, bracht hij een bezoek 
aan alle klassen. Voor de jongste kinderen had Sint mooie cadeautjes meegebracht en de oudere 
kinderen hadden weer geweldige surprises voor elkaar gemaakt. Het was voor iedereen weer een 
geweldige dag. De groepen 5 t/m 8 zijn naar Orpheus geweest voor weer een leuke voorstelling van 
ASK. 
  
Kerstviering 
Naast een mooi versierde school hebben de kinderen genoten van een gezamenlijk kerstfeest op 
school. Er is gewerkt aan een knutselwerkje met een kaarsje welke bij het eten aangestoken werd. Er 
is gezongen, opgetreden en de donderdagavond was er een avondprogramma.  
  
Voorleesontbijt  
Op woensdag 25 januari werd het startsein gegeven voor de Nationale Voorleesdagen. De kinderen 
begonnen die ochtend met een voorleesontbijt. Onder het genot van een lekkere boterham, 
aangevuld met een krentenbol en een pakje drinken van de Ouderraad, luisterde iedereen naar een 
prachtig verhaal. 
  
Carnaval  
Na een feestelijke opening hebben de kinderen genoten van optredens van Diabolo Huub. Er was een 
echte talentenjacht “de Zonnewende got talent”. Er is wat geoefend door de kinderen om door de 
audities te komen en volop genoten van de show. Kinderen werden geschminkt en de popcorn viel 
goed in de smaak.  
 
Scholierencross 
De scholierencross is een hardloop wedstrijd. Deze wordt  ieder jaar georganiseerd door atletiek 
vereniging AV’34 te Apeldoorn in het Orderbos. Basisschool kinderen van scholen uit Apeldoorn 
kunnen zich hiervoor opgeven. Van onze school deden in totaal 108 deelnemers mee. 
 
Pasen  
Op vrijdag 7 april 2017 slingerde de Palmpaasoptocht van de groepen 1 t/m 3 weer door de straten 
van het Woudhuis en Osseveld. Hiervoor zijn broodhaantjes geregeld door de OR en de 
Palmpasenstokken zijn versierd door de kinderen zelf met materiaal vanuit school. 
Op donderdagmiddag 13 april heeft de Paasviering plaats gevonden. De groepen 1 t/m 3 zijn 
eieren gaan zoeken. De paaseitjes en drinken is verzorgd door de OR. De groepen 1 t/m 8 
hebben een mini high-tea gehouden. De kinderen hebben hiervoor zelf hapjes 
meegenomen.  
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Koningsspelen 
Op vrijdag 20 april 2017 deed de Zonnewende weer mee aan de Koningsspelen. Na het ontbijt en de 
koningsdans werd er per groep een sportdag gehouden.  
Groep 1 en 2 hebben op de Ravelijn een sport- en speldag die door de leerkrachten van de commissie 
is geregeld. De OR verzorgde dit jaar fruit en limonade en koffie en thee voor de begeleiders.  
Groep 3 t/m 6 hebben een sportdag bij Decathlon gehad waar ze lopend naar toe zijn gegaan. Met 
voetballen, steppen, boogschieten en andere sporten was dit weer een succes. Ook de bal als cadeau 
viel goed. 
Groep combinatiegroep 6/7 en groep 7 en 8 hebben de sportdag gehouden bij de school. Met een 
bootcamp en stormbaan hebben zij zich goed vermaakt. 
 
Schoolreisjes 
In mei zijn alle groepen (m.u.v. de groepen 7 en 8, welke op kamp zijn gegaan) mee op schoolreisje 
gegaan. De groepen 1/2 brachten een bezoek aan het Land van Jan Klaassen. De  groepen 3 gingen  
zoals altijd naar de Julianatoren. De groepen 4 reisden af naar Park Tivoli in Berg en Dal. De groepen 
5 brachten een bezoek aan Burgers Zoo in Arnhem en de groepen 6 vermaakten zich weer uitstekend 
in het park Hellendoorn. Ook de schoolreisjes zijn dit jaar weer uitstekend verlopen.  
  
Avondvierdaagse 
Dit jaar heeft de school  van maandag 19 juni t/m donderdag 22 juni meegelopen met de 
Apeldoornse avondvierdaagse. Helaas vielen dit jaar het Haps-kamp en Kamp groep 8 in de 
zelfde week. De posten met drinken en fruit waren wel een succes. De intocht op donderdagavond 
was een mooie afsluiter.  
  
Afscheid groep 8  
Dit jaar waren er wederom meerdere (musical)afscheidsavonden van de groepen 8. De musicals 
werden opgevoerd op de eigen locatie.  De ouderraad heeft een financiële bijdrage geleverd voor 
een hapje en drankje voor iedereen. Als afscheidscadeau kregen de kinderen namens de ouderraad 
nog een mooi boek “Het schooljaar van….”. Dankzij de hulp van vele ouders zijn het weer gezellige en 
geslaagde avonden geworden.    
  
Laatste schooldag ijs 
Op vrijdag 7 juli hebben alle kinderen traditiegetrouw op deze laatste schooldag kunnen smullen van 
een lekker ijsje. IJssalon Rozeboom heeft met karren op de Ravelijn en Keerkring alle kinderen en 
leerkrachten voorzien van ijs. 


