
Voorwoord  

 

Beste Antonius ouders, voor u ligt ons jaarverslag van afgelopen jaar. Hierin proberen wij 

voor u weer een beeld te schetsen van de activiteiten die we dit jaar als oudervereniging 

hebben georganiseerd voor de school. U kunt hierin lezen waar we de financiële middelen 

als terug te vinden in het financieel jaarverslag van de vereniging aan besteed hebben. Een 

tweede jaar waarin we geconfronteerd werden met een Lock down, maar gelukkig voor de 

kinderen de meeste activiteiten toch plaats hebben kunnen vinden. We kijken zelf terug op 

een geslaagd jaar, en hopelijk de kinderen ook! 

 

Jaarverslag Ouderraad 2020-2021 
 

Sinterklaas.  
Na het schrijven van een lange brief aan Sint, mochten we vernemen dat Sinterklaas en zijn 

Pieten op vrijdag 4 december  bij ons langs zouden te komen. Dat beloofde een geweldig 

feest te worden! Sinterklaas vertelde in een videoboodschap dat hij de Hoef graag wilde 
bezoeken omdat het daar altijd zo gezellig is, en hij er zich zo thuis voelt. Thuis waarin we in 
een gekke tijd ook inderdaad de gezelligheid moeten zoeken. Dus Sint wilde dit jaar liever 
geen spannende acties maar ouderwets gezellig spelletjes spelen. De kinderen bedachten 
onder het mom van het sinterklaasjournaal thema “zet je eigen woonplaats/school op de 
kaart” wat ze nu zo leuk aan onze school vinden. En wat onze school “op de kaart” zet. Er 
werd Bingo gespeeld in de klas. En we hebben met de gehele school een super leuke Sinter 
Spelletjes Ochtend gedaan met pepernootpoepen, pepernoten raden, kadootjes in de 
schoorsteen gooien, pepernoten pong, Sint memory en nog veel meer spelletjes in het 
thema van de Sint. Meester Levi heeft alle kinderen nog een cursus Piet vaardigheden in de 
gymzaal gegeven, waar iedereen natuurlijk voor is geslaagd! Ook was het weer erg 
spannend hoe de Sint zou aankomen dit jaar. De Sint werd dit jaar heel toepasselijk met alle 
online aankopen in de Coronatijd als postpakketje bezorgd door de DHL man! Groep 4/5/6 
en 7/8 gingen vervolgens hun surprises uitpakken. Omdat de ouders nog niet de school in 
konden had Juf Kimberley de dag ervoor al een filmpje op Social Schools gezet met alle 
prachtige surprises zodat men deze thuis ook even kon bewonderen. 
 

Een punt uit de evaluatie wat we dit jaar gaan veranderen is dat we afgelopen jaar voor het  
eerst met het unitonderwijs hebben geprobeerd om voor groep 4,5,6 een combi te doen van 
surprises met een door de OR gekocht cadeau. Uit deze ervaring blijkt dat de kinderen het 
jammer vinden dat ze zelf geen cadeau mogen kopen. Dit jaar kopen groep 4,5,6 dan ook 
zelf het cadeau voor de klasgenoot waar ze een surprise voor maken. Hier krijgen ze een 
zakcentje voor van Sinterklaas. 

    

  



Kerst en afscheid Juf Corna   
Het was even flink omschakelen nadat het onverwachte bericht kwam dat de basisscholen 
vanaf woensdag de 16e gingen sluiten, en we voor de tweede keer in Lock down moesten. 
De kerstcommissie onder leiding van Alice hadden een kerstdiner georganiseerd voor 
woensdagavond, maar dit liep daardoor vast. Daarom werd er supersnel door onze Alice 
geschakeld om het diner naar de dinsdagmiddag te halen om zo toch nog af te kunnen 
sluiten met een leuke en gezellige middag. Super fijn dat we dit nog zo snel konden regelen. 
De kinderen kregen een heerlijke winterse maaltijd voorgeschoteld met verschillende 
stampotten, worst en gehaktballen. Ook konden de kinderen deze dag afscheid nemen van 
Juf Corna. Zij is na de kerst van haar welverdiende pensioen gaan genieten. Ze is alle 
klassen langs geweest en heeft de kinderen nog getrakteerd op een lekker toetje. Van ons 
gezamenlijk als ouders en kinderen heeft ze een bon van haar favoriete juwelier cadeau 
gekregen. Ze heeft er een mooi aandenken aan onze school voor gekocht, heeft ze ons later 
laten weten. 

    
 

 

2e Lockdown 

Woensdagavond 16 december gingen we de tweede Lockdown in. De kinderen, ouders en 

leerkrachten hebben dit opnieuw weer super goed met elkaar ingevuld en opgevangen. In 

eerste instantie zou de sluiting duren tot 18 januari maar werd gedurende de Lockdown toch 

nog verlengd naar 8 februari. Toen het uiteindelijk 8 februari was kregen te maken met een 

soort enorme sneeuwstorm waar de kinderen gelukkig erg van hebben genoten, maar 

waardoor de school ook twee dagen later pas weer open kon op woensdag 10 februari. We 

hebben gelukkig alleen onze schaats en/of Carnaval activiteiten dit jaar niet kunnen 

organiseren. 

 

 

 

 

Pasen 

Ook met Pasen moesten we op het laatste moment de plannen wijzigen aangezien heel 

groep ⅞ die week onverwacht in quarantaine moest. Maar wij zijn gelukkig niet voor 1 gat te 

vangen. En hebben een soort Paasbrunch bezorgservice opgezet ( zelfs tot in Gorinchem bij 

juf Kimberley thuis) Bea heeft samen met juf Kimberley een leuke last minute Pasen 

Pubquiz in elkaar gezet. Zo konden de kinderen uit groep 7/8 toch met elkaar vanachter de 

PC samen Pasen vieren. Joke en Jolanda hadden een aantal super leuke creatieve knutsel 

activiteiten voor de andere twee units in elkaar gezet. De paar kinderen die onverhoopt thuis 



zaten hebben dit samen met de lunch als een pakketje thuis ontvangen, zodat ze thuis aan 

de slag konden. De escape room die we in eerste instantie voor de Pasen hadden ingekocht 

kwam later het jaar met het groep 7/8 kamp nog weer goed van pas. Onze eitje tik 

kampioenschappen waren wel erg spannend dit jaar! Er waren per ongeluk een aantal 

rauwe eieren tussen de gekookte eieren terecht gekomen. Dit kwam tijdens een behoorlijk 

kledderige eitje tik battle aan het licht. Maar dit effect kwam eigenlijk ook wel weer tot z’n 

recht op deze 1e april dag. 

 

  

 

Sportdag 

De jaarlijkse sportdag wordt nu al een aantal jaar gecombineerd met de koningsspelen. Elke 

unit nam in het oranje gehuld vanuit zijn eigen bubbel deel aan een gezellige gezamenlijke 

opening met muziek van DJ-Sem. Meester Levi had een groot aantal spelletjes binnen en 

buiten klaar staan om er een gezellige dag van maken. 

Voor de oranje-sfeer was het schoolplein natuurlijk versierd in een koninklijk tintje van 

rood,wit, blauw en oranje. Wat later lekker kon blijven hangen voor het EK. En wij verzorgen 

altijd de innerlijke mens op deze dag met wat lekkers te eten en te drinken. 

 

 

Schoolfotograaf 

Alice heeft het afgelopen jaar de organisatie van de schoolfoto`s weer op zich genomen. Het 

betrof een helaas wat regenachtige dag, dus alle foto`s moesten binnen geschoten worden. 

Leuke wit houten achtergrond dit jaar, geschoten door een andere fotograaf als voorgaande 

jaren. Sommige ouders vonden het een beetje statisch geposeerd, daar gaan we dit jaar op 

proberen te letten. Het bestellen loopt zoals wij van verschillende kanten horen gelukkig heel 

soepel. We gaan dit jaar op 13 oktober nog een keer verder met deze zelfde fotograaf, met 

weer een nieuwe achtergrond. 

 

 

Schoolreisje naar de Linnaeushof 

Op 23 juni mochten we gelukkig op schoolreisje met dank aan het flexibel denken van 

Interim directeur Juf Hanneke. Normaal staat het schoolreisje in september gepland. Toen 

was dit niet mogelijk, maar wat in het vat zat verzuurde niet en we gingen met groep 1 tot en 

met 6 naar de Linnaeushof. Een beetje creatieve organisatie zorgde er voor dat we, ondanks 

de reglementen dat de klassen in hun eigen “bubbel” moesten blijven, toch weg konden. 

Eerst hebben we groep 7/8, die met de fiets op kamp gingen, uitgezwaaid. Vervolgens ging 

elke unit in een eigen bus richting Bennebroek, en de begeleiding met eigen vervoer. Een 

superleuk speeltuin, fantastisch weer en dus heel veel blije kinderen. Dat is waar we het 

voor doen!  



g e   

 

 

 Groep 7/8 Kamp 

 

Aan de hand van het draaiboek van juf Corna ging juf Kimberley samen met Arjan ( Lizzy), 

Kiki (Maya) en Marjan ( Francis, Jeanine en Dirk Jan) aan de slag om het kamp te 

organiseren. Doordat de OR bijna geheel vernieuwd was dit jaar, en er nogal wat 

wisselingen waren in de directie en tevens een nieuwe leerkracht in groep 8 was er in het 

beginne wat onduidelijkheid over hoe het kamp normaliter gefinancierd word. Gelukkig 

hebben we dit voor een volgend kamp nu goed op een rijtje. Daar de kinderen van deze 

groep behoorlijk wat uitjes zijn misgelopen in hun laatste jaar hebben we een klein extraatje 

bij de het normale budget gedaan. De kinderen zijn drie dagen volop vermaakt bij de 

speeleilanden in het Amsterdamse Bos, met de tram naar Amsterdam en Artis, klimmen in 

Fun Forest en een spannende Escape Room op de kamplocatie. Dit alles onder het genot 

van de kippenflerken en pannenkoeken van chef Kok Arjan Kooijman. 

 

 

 

 

Bruiloft Nanda 

Dankzij Nanda en Niels scheen op 2 juli ineens het zonnetje in de Hoef. Ze zagen er 

prachtig uit en we hebben we er geprobeerd een heel feestelijk en mooi moment van te 

maken op school en ze nog eens extra in het zonnetje te zetten. We hebben een lied voor 

Niels en Nanda geschreven die het team met de kinderen heeft ingestudeerd. Ook is er geld 

ingezameld en hebben we met elkaar een mooi cadeau verzorgt voor het bruidspaar.  

 

 



Musical 

Gelukkig konden we dit jaar als vanouds de Musical weer opvoeren in de Springbok. We 

hebben ons ingezet om het aantal gasten die we mochten ontvangen zo hoog mogelijk te 

maken. Er was een beperking in het aantal gasten wat er uitgenodigd kon worden vanwege 

de 1,5 meter, maar elk kind kon gelukkig een aantal mensen uitnodigen om te komen kijken. 

En wat een kanjers van groep 7-8 hoe zij samen een super leuk stuk hebben neergezet! Als 

Ouderraad verzorgen wij de faciliteiten hiervoor. De Springbok wordt afgehuurd, de zaal 

wordt in orde gemaakt, de rode loper uitgerold en de koffie en thee wordt verzorgd. Voor het 

eindfeestje van groep 8 is er altijd een bedrag ter beschikking wat men uit mag geven aan 

een hapje en een drankje, dit verzorgen de ouders van groep 8 meestal zelf.   

 
 

 

 

Afsluiting schooljaar en afscheid groep 8 en juf Kimberley 

De donderdag na de musical namen we afscheid van groep 8, maar ook helaas van Juf 

Kimberley. Eerst naar de kerk, en vervolgens hebben we er op het schoolplein nog een 

feestje van gemaakt.  Er zijn heel wat tranen gevallen die dag. Kimberley heeft een mooi 

afscheidscadeautje ontvangen. S`middags mochten de klassen nog een eigen optreden 

verzorgen en om het jaar feestelijk af te sluiten hebben we iederen getrakteerd op een 

lekker schepijsje van de IJssalon in Mijdrecht.  

 

 

 

Oproep nieuwe leden  

Dit jaar wordt het laatste jaar in de Ouderraad van Alice. Dat vinden we super jammer, maar 

het is ook weer leuk om nieuwe mensen bij de Ouderraad te betrekken. We zijn op zoek 

naar een aantal nieuwe leden die ons willen versterken. We hebben een hele leuke koppel 

waar we een aantal maal per jaar vergaderen en de verschillende activiteiten onder 



verdelen. Heb je zin om mee te denken en te organiseren met allerlei leuke activiteiten op 

school, geef dit dan door aan Joke van Veen of Bea Kandelaar. Je kunt als je twijfelt ook 

altijd een keertje mee proefdraaien in een commissie en een vergadering om te kijken of het 

iets voor je is. 

 

 

Aanmelden als hulpouder voor een commissie. 

Al deze leuke activiteiten opzetten kunnen wij natuurlijk niet alleen. De eerste commissies 

voor het nieuwe jaar zijn al weer opgestart. Bij elke commissie zijn ook wel een aantal 

hulpouders nodig bij de voorbereiding. Weet u wellicht al dat u het heel leuk zou vinden om 

mee te denken en te helpen met bijvoorbeeld de Sinterklaasviering, de Kerst of de Pasen 

etc? Geef u dan op bij Bea Kandelaar: bea@kandelaar.com. Dan zorgt zij dat dit bekend is 

bij het OR lid dat deze commissie draait. Elke commissie heeft een beperkt aantal 

hulpouders nodig voor de voorbereiding, dus geef je snel op om te voorkomen dat de 

commissie waar je je graag bij aan zou willen sluiten al vol is. 

 

 

Tot slot 

 

In de bijlagen van dit jaarverslag vindt u teven het financiële overzicht van het afgelopen 

schooljaar en de begroting voor het huidige schooljaar. Mocht u nu nog vragen hebben over 

het jaarverslag of over het financieel verslag dan kunt u deze altijd aan ons stellen. Wij 

zetten ons ook dit jaar weer in om er voor de kinderen een mooi schooljaar van te maken! 
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Penningmeester  Marlinde Oudshoorn moeder Tessa (gr 7) en Jelle (gr 3) 
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