
Jaarverslag Ouderraad obs De Eshoek 2019-2020  

 

1. Samenstelling 

De ouderraad (OR) bestond afgelopen schooljaar uit Fija Luten (voorzitter), Margot Bruggeman 

(secretaris), Yvonne Jonkers, Martijn Hof, Carolien Stadman, Frans Wigchering, Liset Sandberg, 

Babette Scholte, Heleen Klinkers (leden). Vanaf april zijn Frank Luth en Renate Bentum als 

aankomende leden voor het volgende schooljaar mee gaan draaien met de OR. Afgevaardigden 

vanuit het schoolteam waren Hetty Behling en Ina Tilman. Gedurende het jaar heeft Greta Docter 

de plaats van Hetty ingenomen. Afgevaardigde vanuit de Stichting Derdengelden is Jean-Paul 

Heunks (penningmeester). 

Afgelopen schooljaar heeft de OR het huishoudelijk reglement aangepast, zodat deze meer 

aansluit bij de bestaande situatie van De Eshoek, en de rol van de OR en de Stichting 

Derdengelden De Eshoek duidelijker is vastgelegd. De Stichting Derdengelden bestaat uit Jean-

Paul Heunks (voorzitter en penningmeester) en Bert-Jan Langbeek (afgevaardigde MR). Er is nog 

een vacature voor een derde persoon. 

De OR vergadert eens per maand. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Vanaf april heeft 

de OR via een online meeting vergaderd. 

 
2. Activiteiten georganiseerd door de OR  

Talentenfestival; Heeft dit jaar geen doorgang gevonden i.v.m. te weinig aanmeldingen. 

Sint-Maarten; Op school hebben de kinderen prachtige lampionnen gemaakt. Op de dag zelf 

kregen alle kinderen een mandarijn en namen de lampionnen mee naar huis. Groep 3 is naar het 

Holthuys geweest om de lampionnen te laten zien.  

Sinterklaas; Toen Sinterklaas weer in Nederland was gearriveerd zijn de rommelpieten in school 

langs geweest, met ook wat lekkers voor alle kinderen. Op 5 december kwam Sinterklaas naar 

school. Sinterklaas kwam dit jaar in een jeep naar De Eshoek en de kinderen stonden langs de 

route van aankomst. Het was een sfeervolle ontvangst van Sinterklaas. De kleuters kregen een 

bezoekje van de Sint in de klas, groep 3 en 4 werden door Sint en zijn Pieten ontvangen in de kuil. 

In de kuil was een plek voor zowel Sinterklaas als voor zijn paard Ozosnel ingericht. 

Kerst; Het jaarlijkse kerstdiner was zoals altijd een mooie afsluiting van het jaar. Een speciaal 

moment voor alle kinderen. Iedereen had zich mooi opgedoft en had wat lekkers gemaakt voor 

het diner. Dit jaar hadden alle kinderen in de week voorafgaand aan het diner een “kerstbal” van 

een papieren kerstboom die bij de klas hing afgehaald, waarop stond wat ze zouden gaan maken. 

Deze gerechten waren in de klas door de kinderen zelf bedacht. Voor het kerstdiner werden de 

ouders en kinderen welkom geheten bij de ingang, alle ouders kregen een glaasje glühwein van 

de OR. Op de achtergrond klonk gezellige kerstmuziek verzorgd door het orkest van Drenthina. 

Marco Jansen, Ivar van der Leij en Annelies Zwaving en haar vader, gingen met hun instrumenten 

de klassen langs om ook daar voor mooie kerstmuziek te zorgen.  

Voorleesontbijt; Tijdens het voorlezen werden de kinderen getrakteerd op een (krenten)bolletje 

door de OR.  



Pasen; Het jaarlijkse eitje-tik en de paaslunch hebben afgelopen jaar geen doorgang gekregen 

i.v.m. de coronamaatregelen (lockdown). Wel heeft de OR gezorgd voor een leuke verrassing 

(paaseitjes) bij het ophalen van de schoolspullen i.v.m. thuisonderwijs. Bij de kleuters zijn de 

paaseitjes door de leerkrachten langsgebracht. 

Schoolreizen; De schoolreizen zijn niet doorgegaan i.v.m. Corona, alles is verplaatst naar het 

begin van schooljaar 2020-2021. 

Musical groep 8 en het afscheid groep 8; Dit jaar zijn deze activiteiten i.v.m. de 

coronamaatregelen samengevoegd op de laatste woensdagavond van het schooljaar. De musical 

“De diamantroof” werd gespeeld in het dorpshuis. Er kon geen publiek bij aanwezig zijn i.v.m. 

coronamaatregelen, maar alle ouders en andere familie hebben mee kunnen kijken via een 

livestream. Na afloop van de musical hebben de leerkrachten van groep 8 afscheid genomen van 

de leerlingen. Toen de leerlingen hierna naar buiten kwamen, stonden alle ouders hen op te 

wachten in een erehaag. De kinderen hebben een luid applaus gehad. De OR heeft gezorgd voor 

de versiering voor het dorpshuis, met onder andere een rode loper. 

3. Dankwoord 

Het was een bijzonder jaar. Iedereen heeft z’n best gedaan om er ten tijde van de lockdown en 

met inachtneming van alle Coronamaatregelen toch nog iets leuks van te maken. We willen 

iedereen, die hieraan en/of tijdens de activiteiten hebben meegeholpen, heel hartelijk danken 

voor hun inzet.  

Namens de ouderraad, Margot Bruggeman en Fija Luten 

 

 


