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Gedurende het schooljaar 2019-2020 kwam de ouderraad maandelijks bijeen. Tijdens de 
vergaderingen werd de algemene gang van zaken binnen de school en de activiteiten van de 
werkgroepen besproken. De vergaderingen vonden plaats in de school, halverwege het schooljaar is 
vanwege de coronabesmettingen Google Meet ingezet om te overleggen. 
 
Afscheid leden ouderraad 
Afgelopen schooljaar heeft onze vorige voorzitter afscheid genoten van de ouderraad. Zij heeft zich 
jaren als OR lid ingezet, maar nu haar jongste dochter de basisschool verlaat neemt ook zij afscheid. 
Verder hebben ook de secretaris, en andere leden afscheid genomen*. Wij willen hen nogmaals 
bedanken voor hun inzet. 
 
De ouderraad heeft samen met de leerkrachten, contactouders en andere ouders in het afgelopen 
schooljaar bezig gehouden met de volgende activiteiten: 
 
Schoolfeest  
Net na de start van schooljaar 2019-2020 vond op 27 september het schoolfeest plaats. Het thema 
was dit keer: Festival. Met lekkere muziek, workshops, chill hoekjes en “foodtrucks” was het 
schoolplein omgetoverd tot een heus festivalterrein. Ook was er  een geweldige vossenjacht 
georganiseerd, kleine groepjes leerlingen gingen onder begeleiding door het dorp op zoek naar 
vossen. En wat waren dat er veel! 
De workshops bestonden o.a. uit: armbanden maken, festival haarbandjes knutselen, sleutelhangers 
en/of boekenleggers maken, schminken en te gekke polaroid foto’s maken die mee mochten naar 
huis. 
De foodtrucks stonden net voor de middag klaar met o.a. pizza’s, broodjes worst, poffertjes en 
limonade cocktails. 
Daarnaast kon er de hele dag op het schoolplein worden gehoepeld, maar ook limbodansen, 
sjoelen, tafeltennissen, Twister, Jenga, film kijken of gewoon lekker chillen in de chillhoek 
was mogelijk. 
De leerlingen hebben genoten van al wat het festival te bieden had en zelfs het weer had 
zich keurig aan het thema aangepast! Een gezellige start van het nieuwe schooljaar met heel 
veel helpende handen van OR-leden en ouders! 
 
Sinterklaas december 2019 
In de aanloop naar 5 december hebben de kinderen al te horen gekregen dat de pieten Trapadoeli 
en Sjaksjoer ziek zijn. Ze hebben flyers gemaakt en een oproep gedaan voor vervangende pieten. Er 
melden zich drie pieten aan voor de opleiding. 
 
Op 5 december wachten de kinderen vol verwachting op het plein op Sinterklaas en de pieten. 
De pieten Trapadoeli en Sjaksjoer blijken helaas nog steeds ziek te zijn en verschijnen achter de 
ramen in school. Ze mogen nog niet naar buiten. De pieten in opleiding verschijnen op het 
schoolplein en zullen de taken van de zieke pieten overnemen. Dan is het wachten op Sinterklaas. 
Er verschijnt een bloemenbezorger met een bos bloemen voor de zieke pieten. 
Onderweg naar school heeft hij een meneer opgeprikt die met zijn ziel onder zijn arm langs de weg 
loopt. En wie zit daar in de laadruimte? Sinterklaas! Omdat het buiten koud is, gaat iedereen snel 
lekker naar binnen. 



 
De groepen 1 en 2 ontvangen Sinterklaas en de pieten in hun gymzaal. Hier krijgen de pieten in 
opleiding pietenles. Ze moeten leren lopen op het dak, pepernoten strooien en pakjes in de 
schoorsteen gooien. Na de optredens van de kinderen krijgen de kinderen in hun eigen klas de 
cadeautjes van de 'echte' pieten. Daarna bezoeken Sint en de pieten de overige groepen. De 
groepen 3 en 4 krijgen ook een cadeau in de klas van de pieten. Dit jaar hebben de kinderen via een 
wensenlijstje zelf hun cadeau mogen uitzoeken. Iedereen krijgt dus wat hij of zij graag hebben wil. 
 
Ook de groepen 5 tot en met 9 worden in hun klas bezocht door Sint en de pieten. Daar worden 
optredens voor Sinterklaas opgevoerd  en met de pieten spelletjes gespeeld. De kinderen hebben 
door middel van lootjes cadeautjes voor elkaar gekocht en surprises gemaakt.  
In de grote gymzaal wordt groep 8 tijdens de gymles bezocht door Sinterklaas en de pieten. Meester 
Sander heeft een ware pietengymles voorbereid. Uiteraard wordt het parcours ook door de pieten 
afgelegd. 
 
Dit jaar hebben die pieten Trapadoeli en Sjaksjoer afscheid genomen van Sinterklaas en de PWA ivm 
de zwarte pietendiscussie. 
 
Kerstfeest december 2019 
De kerstperiode op de PWA startte op vrijdag 13 december met kerststukjes maken voor alle 
leerlingen. De mooiste creaties werden gemaakt! 
 
Op woensdagavond 18 december was de kerstviering op school. Er werd begonnen met het 
kerstdiner op school met zelfgemaakte hapjes en drankjes, de leerlingen waren in de mooiste 
feestkleding naar school gekomen. 
De activiteit na het kerstdiner was de kerslichtjesoptocht voor groep 3 t/m 7 door leerlingen van 
groep 8, zij beelden op verschillende plekken in het dorp het kerstverhaal uit, dit eindigde op het 
schoolplein met een “levende” kerststal. 
Voor groep 1/2 was deze kerstlichtjesoptocht in kleinere vorm opgezet op het schoolplein, dit met 
zelfgemaakte lampionnen. Daarna kregen de kleuters een leuk intiem poppentheatershow van 
Maike Boezeman in de speelzaal.  
 
Vanaf 19.00 uur mochten de ouders komen kijken en genieten van het sfeervolle schoolplein onder 
het genot van een warm drankje. De laatste schooldag voor de kerstvakantie sloten we af met de 
foute kersttruiendag. 
 
 
Versiering thema Lente/Pasen 
Net voordat de Pasen zijn intrede maakt wordt de school al in sferen gebracht met 
voorjaarsversiering. Veel hulpouders hebben geholpen met versieren van o.a. 
voorjaarstakken, Paasdecoratie en bloemetjes en bijtjes. Helaas kwamen daarna direct de 
maatregelen vanwege de oplopende Coronabesmettingen en hebben de leerlingen er niet veel 
van kunnen genieten, gelukkig wel een aantal leraren die op school op gepaste afstand aan 
het werk waren. 
 
 
 
 
 
In verband met het Coronavirus kon er in het afgelopen schooljaar een aantal activiteiten helaas niet 
doorgaan; denk aan Koningsdag, avondvierdaagse en het schoolreisje voor groep 1 t/m 7. Hoewel de 



leerlingen hier niet over geklaagd hebben vonden we JUIST dat zij een feest verdienden! Ze hebben 
allemaal keihard gewerkt in de tijd dat ze thuis moesten leren en werken. Toen ze weer naar school 
mochten hebben ze zich keurig aan de Coronamaatregelen gehouden. Daarom is het schoolfeest 
werd naar voren geschoven.  
 
Schoolfeest 
Het thema was dit jaar Hollywood, de leerlingen stonden deze dag, in The spotlight! De rode loper 
was uitgelegd, de paparazzi stond klaar en de Oscars waren opgepoetst. De leerlingen hadden hun 
mooiste outfit aan getrokken en zagen er stuk voor stuk stralend uit! 
Bij de onderbouw stond vooral het lekker vrij spelen centraal, dit was buiten, in de klas en met 
gezamenlijke spelletjes. Hier hoorde natuurlijk ook wat lekkers bij. ‘s Middags werd er natuurlijk 
zoals het hoort in Hollywood een film gedraaid. 
Bij de bovenbouw was er in elk lokaal een thema zoals het casino, workshop cocktails maken, shinen 
in de fotohoek en dansen op Just Dance muziek. Daarnaast was er de enige echte PWA Pubquiz met 
alles over beroemdheden, Amerika en muziek, lekker bewegen bij gymleraar Sander en meester Bart 
en creatief bezig zijn. Ook hier werd ‘s middags een film gekeken met natuurlijk ook wat lekkers 
erbij. 
 
Afscheid groep 8 
Het afscheid van groep 8 gaat gepaard met een driedaags kamp, een musical en een afscheidsavond. 
Dit staat onder supervisie van juffrouw Lea, en niet van de OR. Zij doet dit al jaren met zoveel succes 
dat inbreng van ons niet nodig is. De OR biedt haar medewerking in de financiële administratie.  
 
Verder zijn tijdens de periode dat er thuisonderwijs werd gegeven chocoladerepen bezorgd aan de 
ouders om hen in het zonnetje te zetten. 
Aan het einde van het schooljaar heeft de ouderraad frisbees uitgedeeld aan alle leerlingen op 
nieuwe leden te werven voor de ouderraad. Hierdoor zijn inmiddels alle vacatures vervuld.  
Daarnaast zijn er leesboeken aangeschaft om de schoolbibliotheek aan te vullen. 
 
Ondanks de Coronamaatregelen hebben we er toch een leuk jaar van kunnen maken met 
verschillende activiteiten.  
 
Secretaris OR 
 
*namen zijn vanwege privacyredenen uit het verslag gehaald. 
 


