
 

 

 

 

Jaarverslag OR St. Jorisschool Heumen 
Schooljaar 2020-2021 

 

Voorzitter: Mieneke Kesseler 

Penningmeester: Mariëlle Verbong 

Secretaris: Jolanda van Dam 

Leden:  Marlies Schimmel, Ela Vissers, Debbie Claassen, Peter Brouwers en Bart Hendriks Fransen 

 

Afgelopen schooljaar heeft de ouderraad (OR) 5  keer vergaderd (deels digitaal). Tijdens deze 

vergaderingen werd besproken door wie en hoe de jaarlijkse terugkerende activiteiten georganiseerd 

zouden worden. Tijdens iedere vergadering was er één van de leerkrachten aanwezig. De OR wordt 

betrokken bij de activiteiten op school. In het begin van het schooljaar is er overleg geweest met het 

team en de OR waarin er afspraken zijn gemaakt voor hulp bij de komende activiteiten op school. Zo zijn 

er werkgroepen gemaakt met hierin 2 (of meer) leden van de OR en 2 leerkrachten. Per activiteit was er 

een werkgroep actief, die de activiteit organiseerde en aanspreekpunt was. 

Ook dit schooljaar hebben we te maken gehad met de maatregelen rond Covid-19. In de periode van 14 

december 2020 t/m 8 februari 2021 gingen landelijk de scholen weer dicht. In deze periode heeft de 

voorzitter/ het bestuur van de OR contact onderhouden met de directie van de school.  Samen hebben 

we er het beste van gemaakt en de activiteiten voor de kinderen zoveel mogelijk kunnen laten 

doorgaan. 

De OR-activiteiten van het afgelopen schooljaar zijn geweest: 

 Oud papier – 22 augustus 2020 

Twee sterke vaders hebben op zaterdagochtend 22 

augustus geholpen met het ophalen van het oud papier in 

Heumen. Hiermee hebben we een maatschappelijke 

bijdrage geleverd aan het dorp en € 137,17 verdiend.  

 

 

 Schoolfotograaf – 3 september 2020 

De schoolfoto’s werden dit jaar verzorgd door Sgoolfotografie.nl. 
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https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://nl-nl.facebook.com/SpeelotheekPinoccioNijkerk/photos/vele-handen-maken-licht-werk-deze-uitdrukking-kennen-veel-mensen-wel-speelotheek/1914124908837681/&psig=AOvVaw3LxmgQestcvwkY-bNQKI84&ust=1592072355827000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCNpPvx_OkCFQAAAAAdAAAAABAe


 Kermis – vrijdag 25 september 2020 

Voor alle kinderen was  er limonade en popcorn. Normaal 

gesproken verzorgd de OR dit, maar dit keer hebben we alleen de 

boodschappen gedaan en was er tijdens de kermisactiviteit hulp van 

de stagiaires. 

 

 

 Kledinginzamelingsactie Bag2School – 18 november 2020 

We hebben dit schooljaar 2 keer deelgenomen aan de Bag2School 

inzamelingsactie. Samen met de leerlingen van groep 6/7/8 zijn op woensdag 18 

november alle ingezamelde zakken de bus in gedragen. In totaal is er maar liefst 

794 kilo kleding opgehaald. Dit leverde het geweldige bedrag van  

€ 238,20 op. Op 21 mei 2021 was de opbrengst € 114,- 

 

 

 Sinterklaas – 5 december 2020 

Sinterklaas kwam de school dit jaar, ondanks alle restricties rondom 

corona, toch een bezoekje brengen. Al lopend 

kwam de sint samen met zijn pieten vanaf het 

kerkplein aan. De leerlingen stonden hem al 

met grote smart op te wachten bij de ingang 

bij de kleuters. Hier werd de sint warm 

welkom geheten door juf Saskia. De sint heeft 

de leerlingen opgewacht in de gymzaal waar 

ze hem hebben kunnen bezoeken. Voor de kinderen van groep 1 t/m 5 

hadden de pieten een cadeautje in de zak zitten. De kinderen van groep 6 

t/m 8 hadden hun eigen surprises gemaakt.   

 

 

 Kerstdiner / Paasontbijt 

Het kerstdiner kon helaas niet doorgaan. Daarvoor in de plaats is op 

vrijdag 2 april een paasontbijt georganiseerd door de school. De OR 

heeft bijgedragen met de boodschappen voor het paasontbijt. 

 

 

 Carnaval – vrijdag 12 februari 2021 

De kinderen mochten deze ochtend verkleed naar school komen. Er zijn 

spellen gedaan en er was limonade met iets lekkers (minimarsjes en  

smarties) voor de kinderen.  Helaas heeft de OR niet kunnen helpen 

wegens de coronamaatregelen.  

 

 

 

 



 

 Verkeersexamen Groep 7 en 8 -  7 april 2021 

Dit jaar deden de leerlingen van groep 7 en 8 zowel 

het theoretisch als praktisch verkeersexamen. Het 

praktisch verkeersexamen wordt georganiseerd 

door de OR. Alle fietsen werden gecontroleerd door 

een heuse politieagent. Daarna fietsten de 

leerlingen de nieuwe examenroute door Heumen. 

Daar controleerden vele hulpouders met behulp 

van de controlepostapp van VVN de 

verkeersverrichtingen van de leerlingen. Alle leerlingen waren 

geslaagd en kregen hun verkeersdiploma uitgereikt door de 

politieagent. Ook was er nog even tijd voor het stellen van 

vragen over de politie. 

 

 

 Koningsspelen – vrijdag 23 april 2021 

Het was fijn dat er weer ouders bij konden zijn. Het was erg gezellig. De kinderen waren 

allemaal erg enthousiast tijdens het spelen van de vele spelletjes. Het schoolteam had 

een sponsorloop georganiseerd. De opbrengst was erg goed en werd besteed aan de 

activiteiten in de feestweek van het 100 jarig bestaan van de school. 

 

 

 Herdenking monument – maandag 17 mei 2021 

Met een muzikale bijdrage van Theo en een praatje van Bart, 

hebben de kinderen van groep 6,7 en 8 er een mooie herdenking 

van gemaakt. Er is een filmpje gemaakt, zodat de genodigden toch 

mee konden kijken. 

 

 100 jarig bestaan St. Joris school – 5 t/m 9 juli 2021 

Dit schooljaar bestond de school 100 jaar! En dat is goed 

gevierd, een hele week lang met veel leuke activiteiten voor de kinderen. OR en vele hulp 

ouders hebben geholpen bij de activiteiten. 

 

 Schoolreisje – dinsdag 13 juli 2021 

Hoera, toch nog op schoolreis dit schooljaar! De datum moest een aantal keer worden 

uitgesteld i.v.m. de maatregelen rond covid-19. Uiteindelijk kon 

het op 13 juli doorgaan. De schoolreis was dit keer naar de Efteling. 

Een unieke beleving in het kader van het 100 jarig jubileum van de 

school. Om 09.15 uur vertrokken er 2 bussen vol kinderen naar 

Kaatsheuvel. Hier en daar een beetje regen, dat maakte voor de 

kinderen niet uit, zij hebben een geweldige dag gehad. Om 17.30 

uur kwamen de bussen weer terug aan in Heumen. 

 



 Afscheid groep 8 – woensdag 14 juli 

Op de afscheidsavond van groep 8 hebben alle leerlingen uit groep 8 een 

bioscoopbon cadeau gekregen namens de OR.   

 

 Appelgeld en vrijwillige ouderbijdrage 

Vlak na aanvang van het nieuwe schooljaar hebben alle 

ouders een brief ontvangen over het appelgeld en de 

vrijwillige ouderbijdrage. Het appelgeld wordt besteed aan 

het fruit die uw kind in de pauze krijgt en van de vrijwillige 

ouderbijdrage kan de OR, in samenwerking met de school, 

activiteiten organiseren. 

 

 Fruitenquête  

In samenwerking met de leerlingenraad en directie is er een enquête gehouden over 

meer variatie in het schoolfruit. Uiteindelijk hebben we gekozen voor de optie van één 

keer per twee weken ‘luxe’ schoolfruit naast het reguliere aanbod van appels, peren 

en (in het seizoen) mandarijnen. Het appelgeld wordt naargelang aangepast. 

 

 Cadeautjesmand 

Ieder kind mocht voor zijn/ haar verjaardag een cadeautje uitzoeken uit de 

cadeautjesmand in de lerarenkamer. De cadeautjes worden ingekocht door de OR.  

 

 Afscheid OR leden en werving nieuwe OR leden 

Ela en Debbie nemen afscheid van de OR, daarmee is er plaats gekomen voor nieuwe leden. Ook 

is er plaats voor een nieuwe penningmeester, want Mariëlle neemt volgend jaar afscheid. We 

hebben een flyer gemaakt die op school heeft gehangen. Ook is er een oproep in het 

schoolbericht geplaatst. 

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over de OR? Neem dan 

vrijblijvend contact op met één van de OR-leden of meld je aan om eens een 

vergadering bij te wonen. We verwelkomen je graag! 

Hartelijke groeten, Ouderraad St. Jorisschool Heumen 

Mieneke, Mariëlle, Jolanda, Marlies, Bart en Peter.  

or@jorisheumen.nl  
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