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Voorwoord 

De oudervereniging stelt zich ten doel de algemene sfeer en harmonie op school te bevorderen. Dit 
doet zij door het ( mede) bedenken, organiseren en uitvoeren van zowel interne als buitenschoolse 
activiteiten voor de kinderen van basisschool Reflector. Het bestuur van de vereniging (de ouderraad) 
probeert dit te realiseren in goed overleg met het team en de directie van de school.  

De oudervereniging is van ouders, door ouders en voor de kinderen. Als we terugkijken op het 
afgelopen jaar en denken aan het plezier dat de kinderen hebben beleefd bij de diverse activiteiten die 
we hebben georganiseerd, dan kunnen we concluderen dat de doelstelling van de oudervereniging is 
behaald. 

De vele activiteiten zijn in goed overleg tussen het team en de ouderraad bedacht en gepland. Samen 
met diverse betrokken hulpouders zijn die activiteiten uitgevoerd. Het is goed om te ervaren dat vele 
ouders betrokken zijn bij het wel en wee op school en belangeloos hun hulp verstrekken.  

Het nieuwe schooljaar 2018-2019 is alweer in volle gang. Laten we er samen voor zorgen dat onze 
kinderen ook de komende jaren met net zoveel plezier naar school gaan als dat afgelopen jaar is 
geweest. 

 

Heerhugowaard, 4 september 2018 

De Ouderraad  
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Taakomschrijving OR 

De OR is notarieel vastgelegd als vereniging. Dit houdt onder andere in dat wij ons als vereniging 
moeten houden aan geldende statuten.  Dit betekent ook dat juridische en financiële zaken op deze 
manier goed geregeld zijn. 
 
De taken van de OR zijn o.a. 

- Het gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan de Medezeggenschapsraad. De 
vertegenwoordigers van de ouders in de MR kunnen deze adviezen voorleggen aan de directie. 

- Overleggen en nadenken met het team over de dagelijkse gang van zaken op school (geen 
onderwijsinhoudelijke zaken). 

- In verschillende commissies en werkgroepen zitting nemen waar dit wenselijk is. 
- Het verlenen van hand- en spandiensten op school, waar dat nodig is. 
- Fungeren als spreekbuis naar het team namens de ouders. 

 

Tijdens de maandelijkse OR-vergaderingen bespreken we in ieder geval de diverse activiteiten waarbij 
de OR op dat moment betrokken is. 
 

Het afgelopen jaar heeft de OR zich ingezet voor de diverse feesten op school (Sint Maarten, 
Sinterklaas, Kerst en Pasen) en diverse sportactiviteiten zowel op als buiten school (sportdag, 
korfbaltoernooi, schoolvoetbal). 
 

Tevens heeft groep 8 afscheid genomen van Reflector en hebben we alle kinderen weer een mooi 
afscheidsboek kunnen aanbieden. 
 

In de OR hebben we afgelopen jaar afscheid genomen van een aantal leden die de afgelopen jaren met 
veel inzet en enthousiasme geholpen hebben in de OR. Gelukkig zijn er ook een aantal nieuwe ouders 
aangeschoven. Nieuwe ouders met frisse energie en boordevol nieuwe ideeën om bij te dragen aan de 
doelstelling van de oudervereniging. 

 
In verband met de nieuwe wet op privacy zult u in dit stuk weinig foto’s tegenkomen.  
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Het gezicht van de OR: 
Josephine Visser  (Voorzitter)    Marcel Touwslager (Penningmeester)  

 
 
 
 
   
 
 
 
 
Cynthia Heerkens (Secretariaat)   Lenneke Mors (algemeen lid)   
  
 
 
 
 
 
 
     
Ben Plomp (algemeen lid)    Suzanne van Gijzen (algemeen lid)  

   
 
 
  

 

 

Bianca Groenveld (algemeen lid)    Sandra Klerq (algemeen lid) 

     
   
   

 

 

 

Joyce de Knegt (algemeen lid)    Marlies Rietveld (algemeen lid) 
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Robert Vosse (algemeen lid)    José Koning  (verkiesbaar gesteld) 

 

 

      

 

 

Vanuit het team van de basisschool hebben de volgende leerkrachten zich bij de OR aangesloten: 
 
Els Eekhof      Sabine Verhaar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een aantal van de activiteiten, die het afgelopen jaar mede door OR-leden zijn georganiseerd 
worden hieronder toegelicht.   
 
 
Sint Maarten  

Na veel knutselwerk in alle klassen de afgelopen weken, was het vrijdag 10 november zover: Sint 
Maarten vieren op school! Bij de onderbouw hingen de lampionnen dit jaar in de klassen en bij de 
bovenbouw stonden ze op de gangen om te bewonderen. 

Het was gelukkig droog, maar wel erg herfstig met flinke wind vrijdagochtend. Dus de kleuters gingen 
op pad met slechts 1 of 2 lampionnen per klas, om te laten zien bij het zingen. Ze zongen bij Bakkerij 
Jos Rood en werden daar enorm gecomplimenteerd om hun lieve zangkunsten en verwend met zakjes 
met pepernoten en een speculaasje. Juf Marga had zelfs haar gitaar mee. De klas van Juf Angelina 
mocht ook nog even zingen bij de Vomar, ook daar heel veel complimenten van de medewerkers. Echt 
ontzettend enthousiast werden de kleuters overal ontvangen. De Vomar sponsorde dit jaar de 
mandarijnen en het snoepgoed dat de kinderen kregen bij de twee ouders uit de klas, waar ze ook nog 
langs zijn gelopen in de wijk. Ook de Mediaan heeft op het laatste moment nog gevraagd of de 
kinderen langs kwamen om te zingen, dat hebben de juffen met hun kleutergroepen ook gedaan.  

Ook de groepen 3 tot en met 8 zijn verwend met een mandarijn en snoepje. Zij hebben per klas bij 
elkaar gezongen, vol enthousiasme.  
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Sinterklaas 
 
Op 5 december 2017 was het zover. Sinterklaas kwam dit jaar ook 
weer langs geweest op Reflector. Even na half 9 verschenen de Sint 
en maar liefst 6 Pieten met een Duofiets op school. Het schoolplein 
was helemaal gevuld met alle 20 groepen kinderen. Ook stonden er 
weer een hoop enthousiaste ouders en broertjes/zusjes langs de 
hekken om Sinterklaas te verwelkomen. Alle kinderen uit de 
onderbouw hebben weer een mooi cadeau gehad en de kinderen uit 
de bovenbouw hadden weer heel veel gezelligheid met de eigen 
gemaakte surprises en gedichten. De OR heeft buiten de cadeaus en 
de organisatie van het Sinterklaasfeest om ook gezorgd voor 
limonade en speculaasjes in alle klassen. Het was weer een super geslaagd feestje!  
 
 
Kerst  
 

Na veel knutselwerk in alle klassen en versiering door de school de afgelopen weken, was het woensdag 20 
december zover: Kerst vieren op school! Voor de onderbouw was er kerstdiner in de klassen en voor de 
bovenbouw op de leerpleinen. Voor de ouders was er een gezellige borrel in de versierde gymzaal, met 
erwtensoep, glühwein en warme chocomel. En natuurlijk kerstmuziek!  
Omdat het thema voor kerst op school dit jaar ‘Sterren’ was, hebben de onderbouw groepen allemaal een 
gezamenlijke wens op een mooi ingekleurde kerstster geschreven en hebben alle bovenbouw leerlingen 
een eigen ster met wens-woord gemaakt. Deze zijn opgehangen in de school, zodat ze door de kinderen, 
ouders en leerkrachten bewonderd konden worden. Groep 7 heeft de kerstmusical gespeeld, die door alle 
klassen uitgebreid bekeken en beluisterd is.   
 

De bovenbouw heeft zich dit jaar enorm ingezet voor het goede doel van Serious Request: groep 6 heeft 
cupcakes versierd die bij de kerstborrel verkocht zijn aan de ouders, groep 7 heeft lege flessen ingezameld 
en groep 8 heeft een week lang elke ochtend en middag kerstliedjes gezongen op het plein en natuurlijk 
ook met de kerstborrel voor de ouders. Samen hebben ze een heel mooi bedrag opgehaald van €631,37 , 
volledig voor het goede doel!   
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Pasen  
 
In de klassen hebben de leerkrachten met de kinderen de uitgedeelde paastakken versierd en ook de 
leerpleinen zijn versierd in paas en lente sfeer. Voorafgaand aan Pasen zijn de palmpaasstokken 
inclusief lekkers en versiering verdeeld per klas, deze zijn in de groepen versierd en in overleg met de 
kinderen aan iemand gegeven die wel een steuntje in de rug kon gebruiken. Op de ochtend van de 
paasviering zijn in elke klas Matzes uitgedeeld om met elkaar te delen en is het bijbehorende verhaal 
verteld. Natuurlijk het paasontbijt op school, de donderdag voorafgaand aan het paasweekend en 
daarna de paasviering met dit jaar een powerpoint-presentatie door de leerkrachten. Voor alle 
kinderen waren er vrolijk gekleurde paasservetten. En niet te vergeten de bekende Reflector Eitje-Tik 
competitie, met op elke verdieping een winnaar met als beloning een ‘gouden’ chocolade paasei!  
  
 
 
Korfbal  
 
Het was een zonovergoten dag en de temperatuur was hoog, ondanks dat hebben de kinderen een zeer 
geslaagde dag gehad. Er stond de hele dag door limonade voor ze klaar en tussendoor een appeltje en 
als afsluiting een zakje chips, dit alles is verzorgd door de OR. We gingen van start met 7 teams die 
allemaal goed gespeeld hebben. Er ging  1 team van groep 3 en 4 door naar de kwartfinale en zij  zijn 
uiteindelijk 4de geworden. Wat een prestatie! 

 

Schoolreisje groepen 1 & 2 

Op vrijdag 25 mei zijn alle kleuterklassen op schoolreis geweest naar Speelpark De Swaan. Van alle 
klassen waren er genoeg hulpouders gevraagd, om met auto’s naar het speelpark te rijden. De 
kinderen waren in groepjes van 3 tot 5 kinderen verdeeld en hebben van 9.00 uur tot 14.00 uur 
heerlijk en enthousiast gespeeld. Het was een stralende voorjaarsdag, geweldig weer voor een 
schoolreisje. Ze kregen rond 10.00 uur allemaal een koekje en pakje drinken, voor de volwassenen 
werd er de hele dag koffie en thee rondgebracht. Rond lunchtijd kreeg iedereen een bakje patat en 
limonade, verder zijn extra flesjes water uitgedeeld voor de kinderen en volwassenen. Voordat we per 
klas weer naar school vertrokken werd iedereen verwend met een ijsje en is er per klas een vrolijke 
groepsfoto gemaakt (zodat ze ook keurig per klas weer vertrokken en op school aankwamen). Om 
14.30 uur was iedereen weer op school en werden de kinderen door hun ouders opgehaald. We kijken 
terug op een ontzettend leuke schoolreis met heel veel blije kleutergezichtjes!  

 

Schoolreisje groepen 3 & 4 
 
Op 1 juni was het dan eindelijk zover….. De groepen 3 en 4 gingen op schoolreis en wel naar een 
nieuwe bestemming; Oud Valkeveen. Veel kinderen waren hier nog nooit geweest, dus dat was 
spannend.  

Een heerlijk speelpark, mooi in de bossen gelegen en aan het Gooimeer. Het speelpark heeft 
verschillende attracties en speeltoestellen, zodat er voor iedereen voldoende plezier te beleven was. 
De Vliegende Valk, de Vallende Schuit, Ooigevaar en de Zwierezwaai en de Achtbaan zorgden voor veel 
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kriebels in de buik. De Bijenzweefmolen, de Flying Ace, de Oldtimerbaan en het Treintje zorgden voor 
veel geschater. Daarnaast was er een leuke theatervoorstelling over Fonkeltje en Stronkeltje, waarbij 
de kinderen konden lachen, zingen en dansen. En alsof het nog niet genoeg was, konden de kinderen 
zich ook uitleven op de trampolines, diverse speeltoestellen, glijbanen en de indoor speelhal. We 
hadden prachtig weer, dus de versnaperingen tussendoor (10-uurtje, limonade, patatje, ijsje, zakje 
chips) vonden gretig aftrek. En daarna kon de reis terug naar school weer beginnen. Met een bus vol 
tevreden kinderen, ouders en docenten.  

 

Schoolreisje groepen 5 t/m 7 

 

Dit jaar gingen de groepen 5 t/m 7 op schoolreis naar Duinrell. Met zijn allen in de bus. Wat een feest. 
We hadden erg veel geluk met het weer, want in Heerhugowaard was er behoorlijk veel wind en regen. 
Wij kregen in Duinrell alleen een nat pak van de Super Splash. De kids kregen bij binnenkomst in het 
park lekker wat te drinken en een koekje. Vervolgens konden zij met hun groepje gaan genieten van 
alle leuke, spannende, natte, draaiende attracties. Tussen de middag kregen ze allemaal een patatje en 
limonade. Na de lunch was er ruimte om nog een keer in de favoriete attracties te gaan of om die ene 
spannende achtbaan nogmaals te nemen. Om half  3 verzamelden we bij de tent om de dag af te sluiten 
met limo en een zakje chips. Gezamenlijk wandelden we weer naar de bussen om naar huis te gaan. 
Het was een super geslaagde dag waar de kids en begeleiders van genoten hebben en nog veel op 
school over nagepraat hebben. 
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Financiële verantwoording Ouderraad Reflector 

 

 


