
 

 

 

 

 

Jaarverslag 2021-2022 van de activiteiten van de oudervereniging van Basisschool Open Hof 

In het schooljaar 2021/2022 zijn verschillende activiteiten georganiseerd, sommige nog wel in 

aangepaste vorm vanwege covid-19.  

 

Schoolreisje 30 september 

Dit jaar weer een schoolreisje op de kalender en wel naar….. DE EFTELING!!! 

Wat hebben we een mooi weer gehad die dag en wat vinden de kinderen, hulpouders en leerkrachten 

dit toch een leuk uitstapje. Ze hebben allemaal genoten van een gezellige dag in de efteling. Over 2 

jaar weer op naar een nieuw schoolreisje       

 

Kinderboekenweek 7 oktober t/m 22 oktober:  

Vorig jaar is een boekenruilbeurs georganiseerd die matig bevallen is. Voor dit jaar is bedacht om een 

boekenbrievenbus neer te zetten waar boeken ingeleverd kunnen worden. Deze staat inmiddels in de 

hal bij de voordeur van school. Voor de boeken die hierin ingeleverd worden wordt nog gedacht om 

een activiteit mee te organiseren. Heeft u dus boeken die niet gelezen worden? Lever ze dan in op 

school.  

 

Sinterklaas 3 december: Onze eigen verhaallijn werd dit jaar volledig in stijl geschreven. Zwarte piet 

wordt oud. Dit jaar was hij zijn rollator, zijn gebit en zijn wandelstok kwijt. Gelukkig hebben de 

kinderen op school deze weer gevonden zodat zwarte piet zijn spullen weer terug had en weer mobiel 

was op zijn oude dag.  

Groep 1 t/m 4 hebben uitgebreid genoten van de Sint in de huiskamer en in de schatkamer. 

Helaas (door covid-19) dit jaar geen/weinig uitstapjes buiten de schooldeur. Wel hebben we weer 

genoten van alle mooie surprises, het sinterklaasfeest in de school en de andere activiteiten. 

Het was een hele gezellige en geslaagde tijd. 

 

Kerstmis 23 december: 

Door covid-19 is helaas dit jaar de kerstviering volledig in het water te vallen. Wel zijn de nieuwe 

kerstbomen in de school neergezet en is alles in kerstsfeer aangekleed.  

 

Carnaval 25 februari: 

Helaas kwam carnaval nog net iets te vroeg om alle geldende corona maatregelen weer aan de kant te 

schuiven. Carnaval is dit jaar binnen de muren van de school gevierd in de bubbel waar school op dat 

moment weer in zat. Een dag later werden alle maatregelen losgelaten en kon er in Nederland toch 

carnaval gevierd worden, alaaf! 

 

Pasen 14 april: 

Wat een leuke dag is dit geweest! Een leuke speurtocht door de wijk, waarbij de kinderen een code 

moesten ontcijferen. Maar pas op hoor, want kwam je de paashaas tegen dan kwam die al je 

gevonden eieren afpakken en moest je opnieuw beginnen. Leuke, zonnige dag gehad! 

 

 

 



Koningsspelen 23 april: 

Een sport- en speldag op de sportvelden van VOAB.  Een hele uitdaging voor de organisatie, maar voor 

de kinderen was het een geslaagde en sportieve dag.   

 

Schoolfotograaf 24 mei: 

De schoolfotograaf heeft alle kinderen die op school waren op de foto gezet. Er zijn portretfoto’s en 

broertjes/zusjes foto’s gemaakt. Helaas was er vanwege covid-19 geen mogelijkheid om na school op 

de foto te gaan met broertjes/zusjes die (nog) niet op school zitten. Kwaliteit van de foto’s is dit jaar 

als positief ervaren en de afspraak voor het komend schooljaar ligt dan ook al vast bij dezelfde 

fotograaf   

 

Avondvierdaagse 13 juni t/m 16 juni: 

Yes! Weer een avond4daagse zoals we deze kennen. Gezellig lopen met zijn allen en hierbij prachtig 

weer gehad. Ook hiervan hebben de kinderen weer genoten! Fijn dat er zoveel leerkrachten elke dag 

lekkere traktaties uit stonden te delen voor de kinderen        

 

Ouderbedankmoment 23 juni: 

Ouderbedankmoment was dit jaar gekoppeld aan de circus dag van circus TADAA. Deze dag is volledig 

door school georganiseerd en nadien konden ouders nog blijven om wat te drinken en na te praten. 

Ervaring is echter dat hier maar weinig ouders gebruik van maken. Hier wordt naar gekeken dit evt 

anders te doen.   

 

Kledinginzameling: 

We hebben vanaf juli 2016 twee kledingcontainers samen met Den Bongerd en de Avonturiers. De 

opbrengst wordt door drieën gedeeld en de opbrengst hiervan komt ten goede aan de OV.  

 

Toernooien: 

Tennis toernooi, groep 6 t/m 8 

Minipup-toernooi, groep 1 t/m 4 

Handbaltoernooi, groep 5 t/m 8 

Zaalvoetbaltoernooi groep7 en 8  

Handbalclinic, groep 3 en 4 

Scholierenloop groep 1 t/m 8  

Schoolvoetbaltoernooi, groep 5 t/m 8 

Streetrace, groep 3 t/m 8 

Hockeytoernooi, groep 3 t/m 8 

 

De oudervereniging heeft het afgelopen jaar 6 keer vergaderd. Deze vergaderingen zijn gedeeltelijk 

online geweest vanwege covid-19, maar gelukkig ook een aantal keer fysiek.  

 

We gaan er volgend schooljaar weer een gezellig jaar van maken voor alle leerlingen met leuke 

activiteiten. Tot zover het jaarverslag van de oudervereniging. 

 

Kim Kooistra-Smits 

(voorzitter)  


