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JAARVERSLAG 2012 – 2013 

 
ALGEMEEN 
 
In dit jaarverslag van de OuderRaad kunt u lezen wie de OuderRaad vertegenwoordigen en welke 
activiteiten er zijn georganiseerd in het schooljaar 2012-2013. 
 
BESTUUR EN LEDEN OUDERRAAD 
 
Het bestuur van de OuderRaad bestond dit jaar uit: 
 
Voorzitter  Sjaak Kleintjens 
Penningmeester Yvette Schoutsen 
Secretaris  Sandra Burgers 
 
OuderRaadsleden: 
 
Miranda van Eijden Henry Slot 
Marcel Willemsen Melanie Kreleger 
Karen Exoo  Angela Vestering 
Yvette Verwey  Marion Spinhoven 
 
Het team werd vertegenwoordigd door Wilbert Arends. 
 
De OuderRaad heeft in het schooljaar 2012/2013 zeven keer vergaderd. 
De jaarvergadering vond dit jaar plaats op 22 augustus 2013. 
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GEZONDE START NIEUW SCHOOLJAAR 
 
Woensdag 15 augustus hebben de kinderen van 
de OuderRaad een appeltje gekregen voor de 
goede start van het nieuwe schooljaar. We 
hebben daarbij uitgelegd aan de kinderen wie 
wij zijn en dat we samen met het team de 
activiteiten op school organiseren. De volgende 
keer zullen we het organiseren van het 
Sinterklaasfeest niet meer noemen bij de 
kleuters! 
 
 
 
SINTERKLAAS 
 
Dit jaar stond het Sinterklaasfeest in het teken van "De verliefde Piet”. Dit was in combinatie met het 
thema van het Sinterklaasjournaal. Zo werden de kinderen elke dag weer een beetje verder in het 
verhaal meegenomen. Door het Sinterklaasjournaal te kijken en door de leuke gebeurtenissen op 
school. 
 
Pietje Verliefd was dit jaar verliefd op één van de juffen, maar welke juf zou hij het leukste vinden 
????????? 
 
De kinderen mochten allemaal zelf een mooi schoentje in elkaar knutselen en op de vensterbank te 
drogen zetten. Maar plotseling zit er op 19-11 een stickerkaart bij iedereen in de schoen. Wat een 
verrassing, ze hadden niet eens de schoen gezet. WAUW!!! Maar wat gek: het is het geld van 
Sinterklaas, helaas moeten ze dit terug sturen naar Sinterklaas. Dit gebeurt door al het geld dat de 
kinderen vinden in de grote kluis te stoppen bij de kleuters. Dan halen de pieten het er weer uit. 
 
Op 21-11 staan er overal door het land en ook in school harten getekend. Zou een Piet dit hebben 
gedaan? 
 
Op 26-11 mogen alle kindjes de schoen zetten en wat hadden de pieten er weer een rommel van 
gemaakt zeg. En dan ook nog de brief aan de juffen dat Pietje verliefd is op de juf(fen). De juf schrijft 
samen met de kindjes een brief terug en die stoppen ze in de schoen van de juf incl. een grote zoen 
met lippenstift. 
 
Op 30-11 zit er een brief van de verliefde piet bij alle juffen in de schoen, hij wil met een juf trouwen 
en naar Spanje verhuizen. De juf schrijft een brief terug dat ze Piet heel lief vindt maar toch liever bij 
de kindjes in Nederland blijft. 
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Als op 5-12 Sinterklaas met zijn pieten op school komt is Pietje Verliefd er natuurlijk ook bij. Ze 
hebben de caravan meegenomen, mooi beplakt met allemaal Harten om de liefde van Pietje in mee 
te nemen. Gelukkig beslist Piet dat zijn nieuwe liefde de meisjespiet wordt en geen juf. Alle juffen 
blijven gelukkig allemaal bij de kinderen. 
 

 
 
 
Piet zingt samen met alle kindjes een mooi lied van de 
Zwarte Pieten stijl. Er wordt veel gelachen, pepernoten 
gegeten en cadeautjes uitgepakt deze dag. Oftewel:  
een geslaagde dag!!! 
 
Hierbij willen we nog wel de Lidl te Duiven bedanken 
voor het sponsoren en hun behulpzaamheid om het 
Sinterklaasfeest dit jaar weer leuk te laten verlopen. 
 
 
 
KERSTMIS 
 
Dit jaar hebben we er met de kerstcommissie voor gekozen om een kerstoptreden te doen voor de 
ouders in het CCOG. Dit gebeurde in 2 groepen. Het optreden in het CCOG, dat feestelijk was 
aangekleed door de commissie, bestond uit een stukje dat elke klas had ingestudeerd. Het werd 
gepresenteerd door juf Anita en juf Angela. Tevens werd er in de klas gezamenlijk gegeten, van 
heerlijke hapjes die door de kinderen/ouders thuis waren gemaakt. Het was een groot succes. 
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CARNAVAL 
 
Nadat de Raad van 11, prinsenpaar en de Nar waren gekozen kon het feest echt beginnen. De school 
werd mooi versierd en het bekende liedje “Kikkerkupkes” en de Alaaf werden weer flink geoefend 
met de kinderen. 
 
In verband met de Cito-toets werd de Sleuteloverdracht op de dag van het grote feest zelf gehouden. 
Samen met alle mooie, gekke en leuke verklede kinderen. 
 

 
 
De optocht verliep helemaal leuk met de mooie versierde skelters met aanhangers voor de 
muziekinstallatie, er was dus vol op muziek.  
 
De clown s zorgen natuurlijk ook weer voor de nodige feestvreugde. De bovenbouw was flink aan het 
feesten in het mooie versierde CCOG en de onderbouw vierde lekkere rustig, maar zeker niet minder 
gezellig, feest op school. De Raad van 11 heeft nog even gezellig mee gedaan op school met de 
onderbouw. 
 
 
Tot slot kunnen we zeggen dat het weer een geslaagde  
dag was. Met dank aan onder andere DJ Bert en de 
Clowns. 
 
 
ALAAF ALAAF ALAAF ! 
 
 
PASEN 
 
Op donderdag 21 maart hebben de groepen 1 tot en met 4 een Palmpasenoptocht gelopen. Daarna 
zijn ze naar de Remigiuskerk gegaan. Pastor Elly Lemmen heeft daar de achterliggende gedachten 
van de palmpasenstok uitgelegd en ze heeft ook nog een verhaal verteld. 
 
Donderdagochtend 28 maart zijn de groepen 5 tot en met 8 naar de Remigiuskerk gegaan om daar 
samen met pastor Elly Lemmen de kruisweg te gaan bekijken. s' Middags kreeg de bovenbouw een 
stukje paasbrood en de hele school kreeg nog een traktatie in de vorm van paaseitjes. 
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SPORTDAG 
 
Op vrijdag 26 april stonden de eerste Koningsspelen gepland. Wat hadden we er allemaal zin in. De 
spellen waren aangepast, de oranje lintjes, vaandels, slingers en nog veel meer, waren ingekocht. 
Hulpouders, velden in Groessen en drinken met wat lekkers, alles stond klaar! Er kon niets meer 
misgaan…. 
 
Helaas heeft de weersvoorspelling ons doen besluiten de sportdag af te lassen. In de ochtend konden 
de meeste groepen wel lekker naar buiten. Enkele groepen hebben  sport en spel gedaan en de 
kinderen vonden dat erg leuk. De kleuters hebben een binnenprogramma gedraaid. Ook daar zagen 
we vrolijke en bezwete hoofdjes. Na tien uur werd het duidelijk dat we het niet voor niets hadden 
afgelast!  
 

 
 
Voor volgende keer maken we ook een slechtweer programma en wellicht gaan we een reserve 
datum op het programma zetten. Hoe dan ook hopen we van harte dat er voor alle kinderen in het 
volgende schooljaar wel weer een sportdag zal zijn.  
 
 
SCHOOLREIS 
 

Dinsdag 25 juni zijn we naar Toverland in Sevenum 
geweest. We dat zijn natuurlijk de kinderen van de 
groepen 1 – 7, de commissie en alle begeleiders. De 
reis verliep voorspoedig en door een goede organisatie 
waren we snel in het park. Er was voor iedereen wat te 
doen. Bijvoorbeeld: binnen, lekker rustig in de 
draaimolen,  of buiten de houten achtbaan voor de 
echte durfal!  We hebben prachtig weer gehad en de 
kinderen hebben zich prima vermaakt.  

 
Zoals altijd vertrekken we rond 15.30 uur weer richting Duiven waar we opgewacht werden door de 
ouders. Helaas bleek dat één bus bij vertrek een technisch mankement had. Daarom werd er direct 
een nieuwe bus gestuurd,  Voor de kinderen van deze bus hebben we nog wat te drinken geregeld en 
een hapje en op het grasveld voor Toverland met spelletjes het wachten 
vergemakkelijkt en de ouders waren natuurlijk door het team op school opgevangen 
en ingelicht. De pechbus kinderen kwamen wel ietsje later op school aan, maar in ieder 
geval veel eerder als de pechbuschauffeur, die pas om 22:30 uur naar huis was. 
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AVONDVIERDAAGSE 
 
Na vele uren voorbereiding door met 
name Sjaak, is er een website gekomen 
www.ouderraadremigius.nl waar de 
leerlingen en hun ouders (begeleiders) 
zich konden inschrijven voor de A4d 
2013. Spannend was het wel, want zou 
het werken, zou het de mensen 
afschrikken, hoe ervoeren ze het betalen via de bank? Het is de meeste mensen goed bevallen en we 
hadden dan ook een record aantal inschrijvingen.  
Nu de week zelf nog….ook hiervoor waren er een paar wijzingen, zoals de pauzeplekken, de caravan, 
de manier van hulpouders vragen en niet te vergeten het 
uitdelen van medailles. Wat was het spannend, maar….. 
 
Het weer….was prachtig!  
De vernieuwingen….gingen goed! 
De deelnemers….waren heel gezellig! 
Het medaille uitdelen……was een groot feest! 
De commissie Avondvierdaagse…….heel tevreden! 
 
Nog wat leerpunten en verbeterpunten, maar daar komen we 
volgend jaar zeker uit! 
 
 
SCHOOLKAMP 
 
Van woensdag 22 mei tot vrijdag 24 mei is groep 8 op kamp geweest. Woensdag ochtend vertrokken 
we, uitgezwaaid door familie, vrienden en de rest van de school, richting Braamt. 
 
Onderweg bij de Nevelhorst een tussenstop gemaakt. Hier hebben we in drie groepen vlotten 
gebouwd. Helaas was de temperatuur er niet om deze uitgebreid te testen. Tussen de middag werd 
ons een picknick aangeboden door enkele ouders. Na alles weer opgeruimd te hebben zijn we verder 
gefietst naar Braamt om daar bij “te Boomsgoed” ons verblijf op te zoeken en in te richten. 
 
’s Avonds laat werd weer de 
beruchte en gevreesde 
spooktocht gelopen, verzorgd 
door vrijwilligers, waaronder 
enkele ouders en oud-leerlingen. 
Er is weer heel wat gegild en 
geschreeuwd. Nadat de laatste 
groep het rondje af had gemaakt 
konden de kinderen kennis maken 
met de spoken.  
  

http://www.ouderraadremigius.nl/
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Donderdagochtend zijn we begonnen met enkele spelletjes op het veld en na het ontbijt hebben we 
in het bos levend stratego gespeeld. De middag werd gevuld met een zeskamp op diverse lucht 
attracties. ’s Avonds was het tijd voor de bonte avond, waarbij een aantal leerkrachten aanwezig 
waren. Dit geheel werd afgesloten bij het kampvuur. 
 
Vrijdagmorgen weer actief op het veld geweest en na het ontbijt de spullen gepakt en ingeladen. 
Voor we weer op de fiets richting Duiven gingen nog een spel gespeeld en gegeten. Na een pauze in 
Didam, waar iedereen een medaille heeft gekregen, verder gefietst naar school waar familie en 
vrienden ons op stonden te wachten. We kunnen terug kijken op een gezellig kamp. Iedereen die 
hieraan een steentje heeft bijgedragen:  Bedankt! 
 
T-SHIRTS 
 
Dit jaar zijn er 59 oranje Remigius  T-shirts  verkocht. Het is leuk 
en praktisch om met sportdag, avondvierdaagse en schoolreisje 
zoveel oranje te zien. 
 
IJSKOUDE TRAKTATIE 
 
De kinderen zijn dit jaar op vrijdag28 juni weer getrakteerd op 
een lekker ijsje. Mario’s ijscokar stond op het schoolplein en 
iedereen mocht een lekker smaakje uitzoeken.  
 
 
AFSCHEID LEDEN EN NIEUWE LEDEN 
 
Bij de jaarvergadering hebben Sjaak Kleintjens, Henry Slot, Miranda van Eijden en Sandra Burgers 
afscheid genomen van de OuderRaad. Marcel Willemsen neemt de voorzittershamer over van Sjaak. 
Yvette Verwey wordt de nieuwe secretaris.  
 
Als nieuwe leden van de OuderRaad heten we Erik ter Horst en Marita Dielissen welkom. 
 
 
EINDE JAARVERSLAG 2012-2013 
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