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Jaarverslag van de oudervereniging van basisschool ’t Carillon over het schooljaar 2021-2022 
 
Gouda, oktober 2022. 
 
Met genoegen biedt de oudervereniging u hierbij haar jaarverslag aan. 
 
1. Het bestuur en de leden van de oudervereniging: 
 
Het bestuur van de oudervereniging van de R.K. Basisschool 't Carillon, bestond het afgelopen jaar uit de volgende 
personen: Alice op het Roodt (voorzitter) Corina Rustenburg de Jong (secretaris), Wouter van der Knaap 
(penningmeester) en de leden; Karin Hendriks, Chantal Verlaan, Pascalle Kleiweg, Debby Tolboom, Jeroen Verhage 
en de aspirant-leden; Arlette Vos, Kees Kooistra (verhuisde in december al) en Paul van Wijngaarden.   
Namens het team nam Esther van der Zaan en later ook Sam Meijer deel aan de vergaderingen. 
De oudervereniging heeft in het afgelopen jaar 5 vergaderingen gehouden, deze vonden allen plaatst op de 
Ouverturelaan. 
 
Het bestuur heeft met de directeur ook een aantal keer overleg gehad over de lopende zaken. In mei begon er 
een nieuwe directeur, hiermee hebben wij ook al kennis gemaakt en afgesproken om elkaar regelmatig even te 
zien en te spreken over lopende zaken. 
 
2. Het verloop van het afgelopen schooljaar  
 
Onze activiteiten: 
 

• Begin oktober de Algemene Leden Vergadering (deze vond plaats op de Ouverturelaan, er waren geen 
ouders aanwezig) 

 

• Begin december het bezoek van Sinterklaas. Dit keer mochten ouders helaas niet kijken naar de aankomst. 
Om ervoor te zorgen dat dit allemaal goed verliep was Sinterklaas al in de school aanwezig op de locatie 
aan de Geerpolderweg. De pieten waren verstopt in de kleuterklassen. Later ging de Sint naar de 
Ouverturelaan waar hij ook alle klassen is rondgegaan.  
 

• Half december vond het kerstontbijt plaats op school in de eigen klas. De scholen sloten op het laatste 
moment een week eerder. We hadden hier al enigszins rekening mee gehouden dus alles voor het ontbijt 
was op tijd aanwezig. De kinderen hebben gesmuld van de lekkere dingen en het zag er feestelijk uit met 
alle kerstversiering. Het versieren van de school is dit jaar alleen door de OV gedaan. Het opruimen 
eveneens.  
 

• Carnaval ging dit jaar door in de eigen klas. De OV heeft hiervoor een hapje en een drankje verzorgd en 
rondgebracht in alle klassen. 
 

• De sportdag is dit jaar 3 keer afgezegd vanwege het weer. Wel hebben de kinderen het ijsje dat geregeld 
was in de klas gekregen. Begin volgend schooljaar (september 2022) staat de sportdag gepland.  
 

• Voor Pasen heeft de OV boodschappen gehaald en verdeeld over de klassen. In de klas hebben de 
kinderen genoten van een broodje en een eitje.  
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• Dit jaar ging de jeugdavondvierdaagse weer door in mei na 2 jaar te zijn afgelast. Dit jaar vierde Gouda dat 
het 750 jaar bestond en was er een extra afstand toegevoegd, namelijk de 10 km. De groepen 7 en 8 
mochten hieraan meedoen. Een stuk of 15 kinderen heeft hier met plezier aan meegedaan. In totaal liepen 
er 130 kinderen mee. Het weer zat mee en iedereen heeft het goed naar zijn zin gehad al werd het vrijdag 
wel een latertje omdat we het laatste startnummer hadden en er veel feestelijkheden werden 
georganiseerd te midden van de stoet.  
 

• Het kamp van groep 8 vond plaats begin juni. We gingen dit jaar naar een nieuwe locatie in Lunteren met 
de bus. De locatie was erg mooi direct aan het bos en bij het Henschotermeer. Helaas moest het wel vroeg 
stil zijn in de omgeving van het kamphuis. Daarom is er ook besloten om volgend jaar hier niet meer terug 
te komen. Het waren drie mooie dagen met goed weer. De kinderen gingen o.a. naar het militair museum, 
zwemmen bij het Henschotermeer en ’s avonds laat een bosspel doen. Op donderdagavond kwamen er 
een groot aantal leerkrachten voor de BBQ en het moordspel. Dit vonden de kinderen fantastisch. 
 

• De schoolreis en het kleuterfeest vonden doorgang op vrijdag 17 juni. De kleuters vertrokken vanaf de 
Geerpolderweg richting Ballorig met de bus. Hier hebben ze een leuke speeldag gehad. Tijdens de lunch 
aten ze een lekker frietje.  
 
De schooleis ging richting Duinrell met de groepen 3 t/m 7. Het was prachtig weer dus meerdere kinderen 
namen een plekje voor de ramen van de splash. Ook in Duinrell aten we een lekker frietje. Helaas was het 
wel een erge drukke dag waardoor niet iedereen alle attracties heeft kunnen doen. Rond 16.00 vertrokken 
we weer met de bus richting Gouda en rond 17.00 uur was iedereen weer veilig terug op ’t Carillon. 

 
• Half juli waren de afscheidsavonden voor de groepen 8. Iedere leerling mocht 6 gasten meenemen dus het 

was weer een gezellige drukte in de speelzaal. De avonden verliepen allebei prima. Na afloop van de 
musical hebben we op het kleine plein een gezellige borrel georganiseerd. Met een drankje en een hapje 
sloten we de avond rond 22.30 uur af.  

 
 
Dit waren de activiteiten waarbij de oudervereniging dit jaar betrokken was. Op naar een nieuw, leuk en actief 
schooljaar! 

 
3. Financiële bijdrage door de oudervereniging: 
 
Uit de ouderbijdrage worden bovengenoemde activiteiten betaald en daarnaast worden o.a. excursies en 
projecten betaald. Graag verwijs ik u naar het financiële verslag van afgelopen jaar en de begroting voor 2022-2023 
(deels in te zien via de website of op te vragen bij de secretaris via ov.carillon@degroeiling.nl). 
 
5. Activiteiten in het komende schooljaar 2022-2023: 
 
De jaarkalender is gemaakt en commissies voor de activiteiten zijn ingedeeld. 
We beginnen weer met frisse moed aan dit komende schooljaar. We zullen begin van het jaar starten met het 
werven van nieuwe leden. Vanwege natuurlijk verloop hebben we een aantal plekken beschikbaar.  
 
6. Tot Slot, dank u wel! 
 
Graag willen wij nog even een momentje nemen om u als ouders enorm te bedanken. Het organiseren van onze 
activiteiten kan nooit plaatsvinden zonder al jullie hulp. Iedereen heeft tegenwoordig drukke en volle agenda’s dus 
blijft het extra fijn als een ieder af en toe meehelpt bij een activiteit zoals sportdag of schoolreis. Wij hopen ook dit 
jaar weer een beroep te mogen doen op jullie! 
 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens alle leden, 
 
Corina Rustenburg de Jong 
Secretaris oudervereniging.   


