Jaarverslag van de oudervereniging van basisschool ’t Carillon over het schooljaar 2020-2021
Gouda, oktober 2021.
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 Hanneke van Gils, Jessica Roelse, Jeroen van Ast, Mirte May,
Bianca Vroegindewei, Karin Hendriks, Chantal Verlaan en de aspirant-leden; Pascalle Kleiweg, Debby
Tolboom en Jeroen Verhage.
Namens het team namen Trudy Verkleij en Esther van der Zaan deel aan de vergaderingen.
De oudervereniging heeft in het afgelopen jaar 5 vergaderingen gehouden (deels online)
Het bestuur heeft met de directeur in het begin van het jaar om tafel gezeten om elkaar wat beter te
leren kennen. Daarnaast is er regelmatig per mail contact geweest over de lopende zaken.
2. Het afgelopen schooljaar was er helaas weer een die grotendeels in het teken stond van de
Coronapandemie:
Hoewel het aan het begin van het schooljaar de goede kant op leek te gaan met alle besmettingen en
restricties de er golden bleek al snel dat dat niet zo was. Wat ging er wel door en wat niet;
• Begin oktober de Algemene Leden Vergadering (deze vond plaats op de Geerpolderweg zonder
ouders)
• 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. De kinderen vonden het alsnog een geslaagde dag.
• Half december het kerstontbijt op school in de eigen klas. De dag erop sloot de school wederom
voor een periode van ongeveer 10 weken. Dit ontbijt stond in eerste instantie gepland voor de
donderdag maar omdat vrij onverwachts het bericht vanuit de overheid kwam dat ook het
basisonderwijs moest sluiten hebben we dit kunnen vervroegen. Hierdoor was het voor de
kinderen toch nog een leuke afsluiting van het jaar. Niemand wist immers hoelang de sluiting dit
keer ging duren.
• Helaas gingen dit jaar wederom carnaval, de sportdag en de JAVD niet door.
• Het kamp van groep 8 ging dit jaar gelukkig wel door zoals de jaren ervoor. We gingen per fiets
naar Ter Aar. Er moest wel rekening gehouden worden met de restricties die golden. Zo was het
zwembad helaas nog niet geopend en daarom is er besloten om naar Avifauna te gaan. Ondanks
dat het in aangepaste vorm doorging was het voor de kinderen een feestje.
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• De schoolreis en het kleuterfeest vonden doorgang op maandag 7 juni. De kleuters vierden het
kleuterfeest op hun eigen locatie waar dit normaal op 1 locatie gebeurt. Dit was i.v.m. corona en
de bubbels die op school bestonden nog niet mogelijk. Er kwam een goochelaar en er stonden
springkussens, als lunch kregen de kinderen een lekker broodje (halal) knakworst.
Met de groepen 3 en 4 vertrokken we naar het Plaswijckpark. Dit was een erg geslaagde dag. De
kinderen gingen met de leerkracht de bus in en de begeleiding die vanuit de ouders meegingen
reden met hun eigen auto’s. De groepen 5,6 en 7 gingen naar Drievliet. Doordat er nog weinig
mensen het park in mochten hadden zij bijna heel Drievliet voor zichzelf. In beide parken werd er
geluncht met friet. Het was een zeer geslaagde dag met prachtig weer.
• Half juli waren de afscheidsavonden voor de groepen 8, deze gingen gelukkig door al mochten er
per kind maximaal 2 toeschouwers komen. Er was een livestream waardoor opa’s en oma’s en
andere geïnteresseerden het van een afstandje konden volgen. De Oudervereniging heeft beide
avonden de catering verzorgd op het schoolplein na afloop van de musical. Gelukkig waren de
weergoden ons goed gezind want daar leek het in eerste instantie niet op.
Dit waren de activiteiten waarbij de oudervereniging dit jaar betrokken was, hopelijk is volgend jaar weer
een jaar waarbij al onze geplande activiteiten doorkunnen gaan.
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 2021-2022 (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 2021-2022:
De jaarkalender is gemaakt en commissies voor de activiteiten zijn ingedeeld.
We beginnen weer vol goede moed aan dit komende schooljaar. Inmiddels hebben we geleerd dat we
niet alles van tevoren kunnen bedenken. Afgelopen jaar is wederom gebleken dat er in samenspraak met
de leerkrachten goede alternatieven worden bedacht mocht er blijken dat iets niet door kan gaan omdat
de regelgeving wordt aangepast vanuit de overheid.
Hierover hebben we contact met de directeur Marco van Helden.
6. Tot Slot, dank u wel!
Zoals ieder jaar graag willen wij graag nog een apart kopje wijden aan jullie; zonder al jullie hulp zijn de
activiteiten die wij organiseren nooit haalbaar. Daarom nogmaals ontzettend bedankt! 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.
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