Jaarverslag van de oudervereniging van basisschool 't Carillon
over het schooljaar 2019-2020
Gouda, september 2020.
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 : Hanneke Mimpen (voorzitter), Wouter van der Knaap (penningmeester),
Alice op het Roodt (secretaris) en de leden Jessica Roelse, Daphne van Delft, Jeroen van Ast,
Corina de Jong, Ellen Bouwer, Daniëlle van ’t Veld, Mirte May en aspirant-leden Chantal Verlaan,
Bianca Vroegindewei en Karin Hendriks.
Namens het team namen Adri Merx en Trudy Verkleij deel aan de vergaderingen.
De oudervereniging heeft in het afgelopen jaar 5 vergaderingen gehouden.
Het bestuur heeft 2x met directeur Bastiaan Top om tafel gezeten om lopende zaken te bespreken.
2. Het afgelopen schooljaar was er 1 als nooit tevoren. De Corona-pandemie heeft ons allemaal
verrast, de school moest sluiten en de meeste activiteiten konden als gevolg daarvan geen
doorgang vinden.
De activiteiten die nog wel zijn gelukt zijn:
• Begin oktober de Algemene Leden Vergadering.
• Begin december het bezoek van Sinterklaas.
• Half december het versieren/opruimen van de school en extra sfeer op het plein aansluitend
aan het kerstdiner van de kinderen. Net als het voorgaande jaar boden wij op beide locaties
een kleine maaltijd, glühwein en warme chocomel aan.
Half maart 2020 sloot de school en hoewel deze half mei weer open ging en de kinderen (deels)
weer fysiek les kregen, hebben wij alle activiteiten moeten schrappen (carnaval, Pasen, JAVD,
Sportdag, schoolreis, kleuterfeest).
Gelukkig konden we nog wel iets doen in de vorm van een ijsje voor alle kinderen op 29 juni
en konden de schoolverlatende kinderen van groep 8 gelukkig toch nog ‘op kamp’ in de school
en hebben zij ook hun afscheidsavonden kunnen vieren! Tijdens deze avonden hebben wij zoals
ieder jaar met veel plezier voor een hapje en drankje gezorgd.
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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 2020-2021 (deels in te zien via de website of op te vragen bij de secretaris via
or.carillon@degroeiling.nl).
5. Activiteiten in het komende schooljaar 2020-2021:
De jaarkalender is gemaakt en commissies voor de activiteiten zijn ingedeeld.
Veel van de draaiboeken/plannen van afgelopen schooljaar liggen nog klaar en we hopen enorm
dat we de activiteiten (wellicht/waarschijnlijk in aangepaste vorm) gewoon door kunnen laten
gaan. Hierover hebben we contact met de huidige interim-directeur Wilfred Simons en de
betreffende leerkrachten en volgen we de besluitvorming van de school..

6. Tot Slot, dank u wel!
Het is een goede traditie geworden om in het jaarverslag voor alle hulp die de school en de
oudervereniging het afgelopen jaar mocht ontvangen te bedanken. Heeft u zich het afgelopen jaar
ingezet voor de school en de kinderen, op welke manier dan ook, onze hartelijke dank daarvoor!
Zonder deze hulp kunnen wij het ook niet allemaal doen. Ook dit schooljaar zullen we uw hulp
goed kunnen gebruiken, hopelijk mogen we weer op u rekenen!
Met vriendelijke groet,
mede namens alle leden,
Alice op het Roodt
Secretaris oudervereniging.
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