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Voorwoord 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 

 
Hierbij treft u het jaarverslag 2020-2021 aan van de ouderraad van 

Basisschool de Blokkendoos. Met dit verslag geven wij u een overzicht van 

alle activiteiten die door de ouderraad samen met het team van de school 
zijn georganiseerd. Om inzicht te geven hoe de ouderbijdrage is besteed, is 

ook het financiële jaarverslag over het afgelopen schooljaar en de begroting 
voor het schooljaar 2021-2022 bijgevoegd. Naast dit verslag houden wij u 

uiteraard op de hoogte via de nieuwsbrief van school.  
 

Het afgelopen schooljaar heeft de ouderraad zich volledig ingezet om voor 
uw kind(eren) leuke, creatieve en leerzame activiteiten te organiseren, ook 

al hebben niet alle geplande activiteiten door de lockdown plaats kunnen 
vinden. Ook het komend jaar gaan we weer enthousiast aan de slag, ook al 

zijn we met een aantal leden minder. Een aantal leden hebben de OR 
verlaten: Monique Schapendonk, Gabby Hamann, Sheila Boor en Sandrine de 

Meester. Monique heeft zich vele jaren ingezet bij het organiseren van 
meerdere activiteiten op school en voor de ouderraad, een veel en graag 

gezien gezicht op school dat zeker gemist gaat worden! Sheila heeft de 

afgelopen 2 jaar de voorzitter rol overgenomen en zorgde met haar 
enthousiasme dat ook tijdens COVID19 we activiteiten konden blijven 

organiseren. Gabby en Sandrine hebben zich als lid ingezet voor de 
organisatie van meerdere activiteiten (met name voor de onderbouw). 

Kortom, Dames, bedankt voor jullie enthousiasme en inzet de afgelopen 
jaren!  

Daar staat tegenover dat we Peter Mommertz mogen verwelkomen als 
voorzitter naast zijn reeds actieve bijdrage bij de ouderraad en op school. 

Door het vertrek van 4 leden zijn we naarstig op zoek naar nieuwe leden om 
de geplande activiteiten in 2021 -2022 ook weer kunnen organiseren, hierbij 

de uitnodiging om u als lid aan te melden. 
We gaan er vanuit dat we dit schooljaar alle activiteiten weer kunnen gaan 

organiseren i.s.m. de leerkrachten zoals u van ons gewend bent!  
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Verder zijn het vergaderschema en de samenstelling van de verschillende 
commissies reeds gemaakt. Wist u trouwens dat de ouderraad-

vergaderingen openbaar zijn en u deze als ouder kunt bijwonen?  
 

Wij als ouderraad hebben veel zin in het nieuwe schooljaar en zullen ook dit 
jaar ons uiterste best doen om leuke activiteiten te organiseren. Heeft u zelf 

ideeën of heeft u een vraag of opmerking laat het ons gerust weten. Zo 
kunnen wij er samen met u en het schoolteam weer een fijn en leerzaam 

jaar van maken voor onze kinderen. Wij zijn altijd te bereiken via ons e-
mailadres infodeblokkendoos@leerrijk.nl.   

 
Tijdens de jaarvergadering kijken we terug op het vorig schooljaar. U bent 

dan van harte welkom, ik nodig u graag uit daarbij te zijn! Deze is op 
dinsdag 19 oktober om 20:00 uur en zal in de aula van school plaatsvinden. 

U kunt via Nick de Lange, directeur, een uitnodiging ontvangen. 

 
Namens de ouderraad nogmaals dank aan iedereen die, op welke manier of 

in welke rol dan ook, heeft bijgedragen aan het afgelopen succesvolle 
schooljaar. Hopelijk mogen we in schooljaar 2021-2022 ook weer op uw 

steun rekenen.  
 

 
Peter Mommertz 

Voorzitter ouderraad 
 

 
 

 
 

 

 
  

mailto:infodeblokkendoos@leerrijk.nl
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Overzicht activiteiten 

Het afgelopen jaar zijn de leden van onze ouderraad regelmatig bij elkaar 
geweest om te vergaderen. Naast vaste agendapunten waaronder het 

doornemen van de notulen, mededelingen vanuit het team en bespreken van 
ingekomen post wordt onder andere gesproken over de activiteiten die plaats 

gaan vinden en worden gedane festiviteiten geëvalueerd.  
  

Onderstaand volgt per maand een overzicht van wat de ouderraad het 
afgelopen schooljaar allemaal heeft gedaan. 

 
September 

● Coördinatie diensten schoolfotograaf 
 

Oktober/November 

● De werkgroepen Sinterklaas en carnaval zijn gestart met de 
vergaderingen. 

● Coördinatie kledinginzameling 

 

December 
● Ondersteunen Sinterklaasfeest. Begeleiden onderbouw en aanschaf 

cadeautjes. Surprise geld bovenbouw. 
● Ivm de schoolsluiting rondom COVID19 waren er geen activiteiten met 

kerst 
 

Februari/Maart 
● Coördinatie en ondersteuning aangepast carnaval. 

● Coördinatie EHBO-examen inclusief traktatie 

 

April/Mei 

● Coördinatie en ondersteuning aangepast Paasfeest 
● Coördinatie kledinginzameling 

● Traktatie verkeersexamen 

 

Juli 
● Organisatie schoolreisjes   

● Ouderbedankjes 

● Organisatie afscheid groep 8. 

● Afscheid genomen van oud OR leden 
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Financieel jaarverslag ‘20-‘21  

Begroting ‘21-‘22 

 

  Begroting  Realiteit  Begroting 

  2020/2021  2020/2021  2021/2022 

Baten         

ouderbijdrage  8.700,00   9.274,70  8.352,50 

advertenties jaarboek  0,00   0,00  0,00 

opbrengst bloemen  5.500,00   0,00  5.500,00 

rente  0,00   -1,30  0,00 

aanvulling spaarrekening  0,00   1.000,00  0,00 

kledinginzameling  80,00   127,40  100,00 

         

Totaal  € 14.280,00   € 10.400,80  € 13.952,50 

          

          

Lasten          

jaarboek gr 8  200,00   340,13  300,00 

sinterklaas  1.500,00   2.384,05  1.500,00 

kerstmis  500,00   0,00  500,00 

carnaval  200,00   247,50  200,00 

schoolreisjes  3.000,00   5.388,50  3.000,00 

eindfeest groep 8  400,00   89,99  400,00 

bedankjes hulpouders  300,00   265,04  300,00 

diversen  300,00   208,95  1.000,00 

Pasen      849,67   

sportdag/koningsspelen      1.286,61   

kosten bestuur  300,00   356,73  300,00 

kosten bloemen  4.000,00   0,00  4.000,00 

overschot  980,00   -2.244,87  452,50 
vrijwilligersbijdrage continue 
rooster 2.600,00   1.228,50  2.000,00 

          

Totaal  € 14.280,00   € 10.400,80  € 13.952,50 
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Balans  8-9-2021   8-9-2020 

        

ACTIVA        

Kas  296,85   202,50 

Rabo courant  136,28   3.324,91 

Rabo Spaar  12.025,72   13.024,42 

        

Totaal  € 12.458,85   € 16.551,83 

        

        

PASSIVA        

EV Ouderraad  5.019,32   8.390,29 

EV Bloemen  7.439,53   8.161,54 

EV Jaarboek  0   0,00 

     

Totaal  € 12.458,85  € 16.551,83 
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Vergaderdata ’21-‘22 

 
In het schooljaar 2021/2022 komt de Ouderraad op de volgende data bijeen: 
 

 

Maandag 13 september 2021 

Dinsdag 19 oktober 2021, inclusief jaarvergadering 

Maandag 17 januari 2022 

Dinsdag 8 maart 2022 

Maandag 23 mei 2022 

Maandag 4 juli 2022 
 

 

Alle vergaderingen zijn in de aula van de school, tenzij anders vermeld, en 
beginnen om 20.00 uur. 

 
Onze vergaderingen zijn openbaar. Iedere ouder die hier graag bij aanwezig 

wil zijn, is van harte welkom. Daarnaast kunt u voor vragen en opmerkingen 
ook altijd terecht bij onze leden. Tevens zijn wij bereikbaar via ons 

emailadres; infodeblokkendoos@leerrijk.nl   

mailto:infodeblokkendoos@leerrijk.nl
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Leden Ouderraad 

 

 

 
Peter Mommertz, Voorzitter 

Vader van Jasmijn, Margot en Lilian 

(groep 6A) 

 
Maartje vd Linden, 
Penningmeester 

Moeder  

van Kim, Tino (groep 6B) 

 

 
Lenneke de Bruijn, Secretaris 

Moeder van Elin, Nils (groep 8) 
en Silke (groep 6A) 

 

 
Marijke Broeders 

Moeder van Thijs (groep 6A) 

en Maxx (groep 2B) 
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                 Jennieke Dijks 
Moeder van Leonieke (groep 6A), Jendrik 

(groep 3) en Lennox 

 

 
Elke Schleiffert 

Moeder van Dorris (groep 6B), 
Lieuwe (groep 4) en 
Hugo (groep 1-2a) 

 

 

 

 
Sandra Eshuis 

Moeder van Daan 
en Tim (groep 6A) 

 

 
Maartje Dobbelsteen 

Moeder van Raf (groep 6A) 

en Jur (groep 4) 

  

 
 
 

 

 
 


