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JAARVERSLAG 2013 – 2014 

 

ALGEMEEN 

 

In dit jaarverslag van de Ouderraad kunt u lezen wie de Ouderaad Remigius 

vertegenwoordigen en welke activiteiten er zijn georganiseerd in het schooljaar 2013-

2014. 

 

BESTUUR EN LEDEN OUDERRAAD 

 

Het bestuur van de Ouderraad bestond dit jaar uit: 

 

Voorzitter  Marcel Willemsen 

Penningmeester Yvette Schoutsen 

Secretaris  Yvette Verweij 

 

Ouderaadsleden: 

 

Lianne Elands  Martijn Olsman 

Eric ter Horst  Melanie Kreleger 

Karen Exoo  Angela Vestering 

Marita Dielissen Marion Spinhoven (deels) 

 

Het team werd vertegenwoordigd door Wilbert Arends. 

 

De Ouderraad heeft in het schooljaar 2013/2014 zeven keer vergaderd. 

De jaarvergadering vond dit jaar plaats op 11 september 2014. 
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GEZONDE START NIEUW SCHOOLJAAR 

 

Ook dit jaar kregen de kinderen en leerkrachten een appeltje om het begin van het 

schooljaar met frisse en gezonde start te beginnen. Dit jaar was de appeloogst laat, dus 

pas begin september is het appeltje uitgedeeld aan het einde van de dag. Tegelijk kregen 

alle kinderen een brief mee naar huis van de ORR. Hierin vroegen wij de ouders aan te 

geven wanneer zij zouden kunnen helpen en bij welke activiteiten. 

 

 

SINTERKLAAS 

 

Dit jaar was het eigenlijk niet helemaal duidelijk wat het thema was van Sinterklaas. 

 

Het Sinterklaasjournaal was erg leuk voor de kinderen, maar echt een hoofdlijn zat er 

niet in.  Dat maakte het extra spannend voor de kinderen. De leerkrachten werden ook 

flink bezig gehouden, aangezien ze goed moesten bij houden wanneer welke mand met 

welke cadeautjes er neer gezet moest worden. En vergeet vooral dat belangrijke boek 

niet wat de juf of meester zo graag wilde hebben. 

 

Gelukkig hebben alle leerkrachten van de onderbouw het voorleesboek ook gekregen wat 

ze zo graag wilde hebben. 

 

De kinderen hebben zoals elk jaar hun eigen schoentje mogen zetten, sommige klassen 

hebben zelf een mooi schoentje in elkaar geknutseld. Op de dag zelf (dit jaar een wat 

andere dag als anders) kwamen er weer gezellig twee pieten langs die in elke klas een 

lekker mandarijntje uit hebben gedeeld. Natuurlijk waren er ook lekkere pepernoten om 

uit te delen.  

 

Ondertussen was er steeds meer mis in het grote pietenhuis, er waren allerlei spullen en 

cadeautjes kwijt er werd veel de hulp van de kinderen in geroepen. Zo moesten ze overal 

naar cadeautjes zoeken en die weer klaarleggen zodat de pieten deze weer mee konden 

nemen. Ook was luisterpiet zijn boekje kwijt waar hij alles in op had geschreven van de 

kinderen. De kinderen moesten daarom hardop vertellen wat ze allemaal mee hadden 

gemaakt en wat ze goed konden en wat ze allemaal wilde hebben. Dit hebben ze goed 

gedaan. 

 

Tijdens de intocht was er ook weer van alles mis, Meester Wilbert kreeg telefoon dat 

Sinterklaas pech had onderweg. Gelukkig was daar de brandweer die Sinterklaas en zijn 

pieten kwam helpen en ervoor zorgde dat iedereen netjes op school terecht kwam. Dat 

gebeurde natuurlijk niet helemaal juist aangezien de pieten bovenop het dak van de 

brandweerauto stonden. Maar leuk was het wel, met loeiende sirenes. 

 

En wat hadden we een geluk met het weer, er was flinke storm voorspeld maar gelukkig 

liet die storm op zich wachten waardoor het Sinterklaasfeest rustig is verlopen.  

 

In school was het ook erg gezellig met de pieten en sinterklaas, de kinderen hebben zich 

prima vermaakt.  

 

Nieuw dit jaar was dat we met de hele school sinterklaas en de pieten uitgezwaaid 

hebben, dit was erg gezellig en je zag dat Sinterklaas dit erg leuk vond. De wind was wel 

al een stukje harder dan in de morgen, maar het mocht de pret niet drukken.  

 

Het Sinterklaasfeest 2013 was een geslaagd feest op naar Sinterklaas 2014!!!!!!!!!!!!!!! 



 Jaarverslag  OuderRaad Remigius  

 

Jaarverslag OuderRaad Remigius 2013-2014 Auteur: OuderRaad Remigius 3 van 12 

 
  



 Jaarverslag  OuderRaad Remigius  

 

Jaarverslag OuderRaad Remigius 2013-2014 Auteur: OuderRaad Remigius 4 van 12 

KERSTMIS 

 

Dit jaar hebben de leerlingen genoten van een prachtige kersttocht. Ze starten op school 

en liepen het plein af via drie midwinterhoornblazers. Wat een indrukwekkend geluid. Via 

engelen gehuld in kaarslicht, herders met schaap-hond en de drie koningen, kwamen de 

leerlingen aan bij de waard. Deze vertelde dat zijn herberg vol was en dat het kindje 

Jezus in de stal te vinden was. In de kerk zong het Middenkoor prachtige kerstliederen 

terwijl de leerlingen naar het kindje in de stal keken. Bij sommige klassen was het 

muisstil in de kerk. Pastor Elly Lemmen ontving alle groepen en vertelde wat er allemaal 

te zien was. 

Na de tocht stonden er heerlijke stampotten op de leerlingen te wachten. Aan gezellig 

gedekte tafels, in sommige klassen brandde een heerlijk knapperend digitaal haardvuur, 

aten de leerlingen met hun leerkrachten.  

De school was in tweeën verdeeld. De helft mocht eerst eten en de andere helft eerst 

lopen.  

Het was echt weer eens wat anders. We hebben positieve reacties gekregen en wat tips 

ter verbetering. Er is veel ouderhulp geweest bij het maken van de stamppotten en het 

figureren bij de kersttocht. 
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CARNAVAL 

 

Ook dit jaar is er weer carnaval gevierd op school. 

Na de sleuteloverdracht door meester Wilbert aan het prinsenpaar Guus en Moïse is er 

een optocht gelopen door Duiven, er was muziek en er waren een paar mooi versierde 

skelters.  

Na de optocht gingen de groepen 1 en 2 terug naar school en hebben in hun eigen klas 

verder carnaval gevierd. Eind van de morgen hebben zij samen met de raad van elf 

gehost in de speelzaal. 

Groep 3 t/m 8 hebben carnaval gevierd in het mooi versierde CCOG, waar er gehost is op 

de muziek en elke klas een optreden heeft verzorgd.  

Er waren deze dag vier clowns aanwezig die de boel enthousiasmeerde.  

Voor alle kinderen was deze dag een pakje drinken en een zakje chips. Tussen de middag 

hebben groep 5 t/m 8 een broodje knakworst gegeten.  

Kortom, het was een geslaagde dag.  

 

 

 

PASEN 

 

Dit jaar geen paasonbijt of palmpasenoptocht. Dit jaar werd er een voorjaarsmarkt 

gehouden. De voorjaarsmarkt werd druk bezocht. In de groepen konden ouders 

zelfgemaakte knutsels van de kinderen kopen. Er waren hapjes en drankjes. Een stand 

met boeken. Een van de ouders had zelfs een kalfje ter beschikking gesteld die geaaid 

kon worden. De totale opbrengst van de voorjaarsmarkt kwam ten goede aan het 

schoolplein. Op Goede Vrijdag werden er paaseieren in de klassen uitgedeeld die de 

kinderen thuis in de paastak konden hangen. 
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SPORTDAG 

 

Sportdag  16 april 2014 , de zon scheen heerlijk dus we konden lekker sporten. 

De groepen 1 en 2 gingen in de school sporten. De skippybalrace werd in de kuil gedaan 

en in de lokalen werden spellen zoals blikwerpen, kruiwagenrace, cowboyrace en nog 

veel meer gedaan. Alle kinderen hebben lekker een zakje chips gekregen en een 

kikkersnoepje. Die hadden ze echt verdiend, want wat hebben ze goed gesport. 

De groepen 3 en 4 hebben zich op het schoolplein en rondom de school uitgeleefd. Er 

werd fanatiek meegedaan aan allerlei sporten en spellen. Zo hebben ze trefbal, voetbal 

en knotshockey gespeeld, de sponsen-race en parcours gelopen. Bij het blikwerpen en 

sjoelen konden ze even op adem komen.  

Na afloop kregen de kinderen in de klas een verdiend diploma/certificaat. Het was een 

gezellige sportieve dag.  

De groepen 5 tot en met 8 verzamelden zich bij de Heggeakkers in Groessen. Daar 

stonden sport en spelactiviteiten klaar. De groepen 5 en 6 begonnen met het 

sportgedeelte. Zij hebben voetbal, korfbal, slagbal, trefbal  en handbal gespeeld. Hier 

werd fanatiek aan meegedaan. Iedereen wilde winnen! 

De groepen 7 en 8 begonnen bij de spelletjes. Hier moesten zij onder andere 

sponsenrace, hoedje-pik, hordenlopen, kogelstoten, kopschieten en zaklopen. Ook hierbij 

deden alle kinderen goed hun best. 

Tijdens de pauze kregen ze wat drinken en chips. Hier waren ze wel aan toe. 

Dankzij de goede organisatie van school, de sportdagcommissie en de vele hulpouders is 

deze dag weer goed verlopen! 
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SCHOOLKAMP 

 

 

Na een lange tijd van voorbereiding, was het maandag 26 mei zover: groep 8 ging op 

kamp. Om half 10 stapten we op de fiets en werden we door alle kinderen, leerkrachten 

en sommige hulpouders  van school uitgezwaaid. Op dat moment scheen de zon volop, 

waardoor de stemming er direct in zat. En die stemming hebben we er – ondanks de vele 

regen die daarna is gevallen –  alle dagen ingehouden! 

Met 60 man in een lange rij op de fiets, meerdere malen tijdens de kampdagen, kan 

natuurlijk alleen maar als er duidelijke regels en goede fietsen zijn. Duidelijke regels 

waren er en ze werden ook nageleefd nog ;). Goede fietsen waren er gelukkig ook. 

Anderhalve week voordat we op kamp gingen zijn er twee medewerkers van Ter Heerdt 

bij ons op school geweest om alle fietsen van de kampgangers de controleren. Soms viel 

de uitslag van de keuring mee, soms viel deze tegen. Op de dag van vertrek waren alle 

fietsen in orde. Onze dank daarvoor is groot. Niets is immers zo vervelend als met 59 

man langs de kant van de weg te moeten wachten omdat 1 fiets stuk is. 

 

 

 

 

 

Natuurlijk gaan we hier niet vertellen wat we de drie kampdagen allemaal hebben 

gedaan. Dan zou de verrassing voor de volgende  kampgangers alleen maar bederven. 

Wel willen we kwijt dat we heel erg veel hulp hebben gehad van de ouders. Er zijn 

ouders geweest die de bagage naar onze kampeerlocatie hebben gebracht (en weer naar 

school), er zijn ouders die ervoor hebben gezorgd dat we hout in Braamt hadden om een 

kampvuur te maken. En dan zijn er ook nog ouders geweest die het mogelijk hebben 

gemaakt dat onze eerste kampavond (de spooktocht) een GROOT succes was. En wat te 

denken van de mensen die de picknick hebben geregeld en de bezemwagens op de heen- 

en terugweg (die we gelukkig niet nodig hebben gehad).  

Bijzonder feestelijk was de Bonte Avond van die jaar. Juf Renate was de woensdag 

tijdens kamp jarig en werd maarliefst 40! Dat moest natuurlijk gevierd worden. En 

gevierd werd het . Met taart, ouders, partner en kinderen die langskwamen om het 

feestje mee te vieren. 

Op de weg terug zijn we via de Baerle gegaan. Daar hebben we als afsluiting van ons 

kamp onze lunch genuttigd en in een circuit diverse spelletjes gespeeld. 

Ondanks de regen, heel veel regen, hebben we erg leuke dagen gehad. Wij hebben er in 

ieder geval van genoten.  

De kampcommissie 

Henry, Tim, Kevin, Liset, Saskia, Claudia en Renate 
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AVONDVIERDAAGSE 

 

305 aangemelde wandelaars en meer dan 50 ouders startte op 3 juni aan de 29e 

Avondvierdaagse Duiven-Groessen-Loo.  Het is een feestelijke  oranje drukte met heel 

mooi wandelweer behalve de 2e avond. Op het moment dat de deelnemers van de 5 

kilometer al lang binnen zijn worden de wandelaars aan de 10 kilometer overvallen door 

een vreselijke hoosbui . Het is dan even ieder voor zich maar uiteindelijk komt iedereen 

binnen en staat de volgende dag met goede moed aan de start. 

Ook dit jaar was de oranje Remigius caravan te zien is bij de limonadestop op de 5 

kilometer. Elke avond zijn juf Ilse en juf Dorette hier om samen met enkele ouders de 

wandelaars te voorzien van een natje, droogje en een aai over de bol! Ook de 

deelnemers van de 10 krijgen iedere avond hun verdiende versnapering, op het moment 

dat je denkt niet verder te kunnen staan de hulptroepen voor je klaar. We hopen in 2015 

ook de 10 kilometer op een ludieke manier te kunnen ondersteunen, wie helpt ons 

hiermee? 

Op de laatste avond stond de caravan weer op het Eilandplein. Een heel team van 

vrijwilligers hielp met het uitreiken van de medailles en een welverdiend ijsje! Door het 

mooie weer en de muziek van onze DJ was het een gezellig, drukke afsluiting van een 

geweldig wandelfestijn! 
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Van Schoolplein  14 naar Coole Kikkerplein. 

Begin vorig schooljaar ontstond het idee om met hulp van de Johan Cruijff Foundation 

het schoolplein op te gaan knappen.  In september deden we een aanvraag en zijn we 

gestart met het informeren van leerlingen en ouders en het maken van plannen en 

ontwerpen. De werkgroep (Team, MR en ORR) werd steeds enthousiaster en al gauw 

werd er besloten om sowieso aan de slag te gaan en niet te wachten op de stichting van 

“de Verlosser”. Om in de woorden van Cruijff te blijven: als je niet schiet kun je ook niet 

scoren.” 

Er zijn sponsoren binnen gehaald, kaarten gemaakt en verkocht, bijdragen vanuit 

Kerstcommissie gedaan een Paasmarkt gehouden. Veel financiële middelen waarmee er 

al mooie dingen gerealiseerd zijn. 

Op zaterdag 22 maart zijn we met een groep vrijwilligers (ouders, team, buurt, Candea 

leerlingen en 2 mannen van 2Switch (mogelijk gemaakt door Vivare)) begonnen met het 

opknappen van het plein. Dit betekende vooral schoonmaken, snoeien en verven. Een 

nuttige en gezellige dag die we er jaarlijks willen inhouden. 

Inmiddels kregen we bericht van de JC Foundation dat we niet in aanmerking kwamen 

voor een bijdrage. Dit gaf ons de ruimte om het helemaal op onze eigen manier te doen 

en op de Paasmarkt 8 april is de nieuwe naam bekend gemaakt: Coole Kikkerplein 

(bedacht door Anne Veldman en Jack Nijhuis ). 

Wat is er gerealiseerd :  

 Een voetbalveld met  hekwerk, 

 Muurschilderingen 

 Gekleurde paaltjes en knikkerpotjes 

 Schoolkrijtborden met lijst.  

Een mooi resultaat van een jaar hard werken en veel vergaderen door een enthousiaste 

commissie! Maar we zijn er nog lang niet en hopen dat we met hulp van leerlingen, 

ouders, team, MR en ORR ook het komend jaar een goed vervolg aan dit project kunnen 

geven. 

Commissie Coole Kikkerplein. 
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SCHOOLREIS 

 

Groep 1 tot en met 3 ging naar Julianatoren in Apeldoorn. Zij hebben zich goed vermaakt 

en prima weer gehad.                                          

Groep 4 t/m 7 ging op 24 juni 2014 naar Moviepark in Duitsland. De bussen vertrokken 

op tijd en rond 10.30 kwamen we in het Moviepark aan. Het was een fantastische dag, 

het zonnetje scheen, het was niet echt druk in het park en de kinderen hebben een 

geweldig schoolreisje gehad. Rond 17.00 uur waren de groepen weer op school.  

 

 

 

 

IJSKOUDE TRAKTATIE 

 

De kinderen zijn dit jaar op vrijdag 11 juli weer getrakteerd op een lekker ijsje. Bijna de 

hele OR was aanwezig om de ijsjes te verdelen. Ook de juffen en kleine broertjes en 

zusjes op het plein, werden niet vergeten. Het was een ijskoude start van de 

zomervakantie en afronding van het schooljaar. 
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AFSCHEID LEDEN EN NIEUWE LEDEN 

 

Bij de jaarvergadering heeft Karen Exloo afscheid genomen. Lianne Elands, Joyce Bleeker 

en Martijn Olsman vullen de OR aan.  

 

 

 

EINDE JAARVERSLAG 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 
 www.ouderraadremigius.nl  

 

http://www.ouderraadremigius.nl/

