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Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag van de Ouderraad (OR) van de Constantijnschool over 
het kalenderjaar 2018.  
Dit verslag bevat de festiviteiten en de activiteiten van het kalenderjaar 2018 in 
plaats van het schooljaar 2017/2018. Op deze manier is er meer overeenkomst 
met het financiële verslag dat ook per kalenderjaar (en niet per schooljaar) 
wordt samengesteld. 
Aangezien de OR uw jaarlijkse ouderbijdrage beheert, zijn wij aan u verplicht 
verantwoording af te leggen over de besteding van deze gelden. 
Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij de voorzitter of 
penningmeester van de OR. Zie ook het financiële overzicht voor meer 
informatie. 
 
De OR houdt zich niet alleen bezig met financiën, maar is ook zeer actief in het 
(mede)organiseren van diverse activiteiten en feesten op school. Ook afgelopen 
jaar zijn er weer veel gezellige, creatieve en leuke activiteiten op school 
georganiseerd, welke u kunt vinden in dit jaarverslag. Altijd leuk om nog eens 
terug te lezen! 
 
Om inzicht te krijgen van wat de OR allemaal doet, geef ik u hierbij een korte 
toelichting.  
 
Aan het begin van het schooljaar worden voor alle activiteiten en festiviteiten 
commissies gevormd. Deze commissies bestaan uit een aantal teamleden en OR-
leden. Gezamenlijk gaan zij aan de slag om een festiviteit te organiseren. 
We proberen de commissies te laten rouleren zodat de commissieleden ieder jaar 
andere activiteiten hebben. Vaak lukt het om het gezamenlijk te regelen, maar 
soms is de hulp van extra ouders nodig. Hiervoor heeft u zich kunnen opgeven 
via de ouderhulplijst. Hierbij wil ik dan ook alle ouders/verzorgers die zich 
aangemeld hebben of meegeholpen hebben, hartelijk bedanken en hoop ik dat 
we het komend jaar wederom op uw hulp mogen rekenen. 
Ook dit jaar zullen wij ons weer vol enthousiasme en vrijwillig inzetten om alle 
festiviteiten en activiteiten binnen de Constantijnschool goed te laten verlopen. 
Wij hopen dat u door het lezen van dit jaarverslag een duidelijk beeld krijgt over 
wat we als OR zoal voor uw kind(eren) gedaan hebben het afgelopen jaar. 
Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit jaarverslag, de activiteiten of de 
ouderhulp, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord! 
 
Tot slot wens ik u veel leesplezier!! 
 
Vriendelijke groet, 
 
 
De Ouderraad 
 
  
Lieke Janssen 
Voorzitter 
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2. Algemeen 
 
2.1 Samenstelling OR 
Tot aan juni van 2018 bestond de OR uit de volgende leden: 
Voorzitter  : Erica Klerk 
Secretaris  : Chantal van Brenk 
Penningmeester : Annet Raaphorst 
Overige leden : Anja Boot, Carlinda van Dam, Marjolein van Koningsbrugge, 

Mirjam Otto, Patricia van den Bosch, Karin Rosink, Angelique 
Methorst, Lianne Verhagen en Lieke Janssen. 

 
Na juni van 2018 waren de volgende leden actief voor de OR: 
Voorzitter  : Lieke Janssen 
Secretaris  : Lianne Verhagen 
Penningmeester : Annet Raaphorst 
Overige leden : Anja Boot, Angelique Methorst (gestopt december 2018), 

Carlinda van Dam, Karin Rosink (gestopt december 2018),  
Mirjam Otto,Patricia van den Bosch,Moniek van den 
Wijngaard, Martiske Verheul, Jaimy Kool en Debby de Groot 
(gestart november 2018) 

                                    
 
2.2 Vergaderingen 
Vanuit het team van leerkrachten was juf Marijke betrokken en was zij het 
aanspreekpunt voor de Ouderraad en het team. 
De OR is zes keer bij elkaar gekomen voor een algemene vergadering. Daarnaast 
zijn de verschillende commissies diverse keren bij elkaar gekomen ter 
voorbereiding van de te organiseren festiviteiten c.q. activiteiten. 
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3. Festiviteiten 
 
3.1 Pasen 
Op woensdag 28 maart 2018 vond de paasviering plaats. Deze keer in de 
Maranathakerk. Het team heeft in samenwerking met de Johan Frisoschool de 
dienst grotendeels in elkaar gezet, ondersteund door de Ouderraad. De 
samenwerking tussen het team en de Ouderraad heeft ervoor gezorgd dat er een 
mooie dienst is neergezet, met als thema ‘Op weg naar Pasen’. Door middel van 
een PowerPoint waar de teksten van zowel voordracht, gebed als de liederen te 
lezen waren, werd de dienst begeleid. Alle kinderen zijn individueel, met hun 
groep of tijdens het bespelen van een instrument aan bod gekomen en hebben 
deel uitgemaakt van de dienst. De reizigers die de rode draad door het verhaal 
vertolkten gaven een moderne twist aan het geheel.  Aan het einde van de dienst 
hebben alle kinderen een narcis ontvangen. De collecte heeft een mooi bedrag 
opgeleverd, EUR 500,00 wat naar de 24 uur van Woerden is gegaan.   
 
3.2 Zomerfeest 
Dit jaar was er gelukkig weer een ‘tropisch’ zomerfeest. Na het ontvangst op het 
schoolplein, mochten alle kinderen met hun ouders/ verzorgers en andere 
aanwezigen, verkleed op de foto. Wat hebben we gelachen om de “gekke” outfits 
en gezichten. Daarna kreeg iedereen een bekertje met limonade. Niet om te 
drinken maar om mee te nemen tijdens de speurtocht. 
Er waren 3 speurtochten uitgezet in de wijk. Er moesten letters worden gezocht, 
puzzels worden opgelost, vragen worden beantwoord en er waren raadsels over 
de “zevende” dwerg. 
We kwamen diverse leerkrachten tegen die, beroepen uitbeelden of waar een 
hardloopwedstrijd werd gehouden.  Toen iedereen terug op school was, was het 
tijd voor een drankje en een hapje. Meester Rob en Danita hadden voor iedereen 
een heerlijk ijsje. Daarna was het tijd voor de prijsuitreiking en natuurlijk was er 
tijd voor een praatje met elkaar. 
 
 
3.3 Afscheid groep 8 
Vrijdag 6 juli was de afscheidsavond van groep 8. Alle leerlingen waren prachtig 
aangekleed en werden over de rode loper ontvangen met (kinder)champagne. 
Terwijl de ouders een kopje koffie kregen en een goede zitplek probeerden te 
bemachtigen,  bereidde de kinderen van groep 8 zich voor, voor de musical. Na 
een welkomstwoord van meester Rob begon dan eindelijk de musical “De tent op 
zijn kop”. (het gaat over een gezelschap dat op weg gaat naar een hotel maar 
uiteindelijk op een camping strandt ) 
Er werd mooi gezongen, prachtig gespeeld en enorm genoten. Na de musical 
hebben we met alle aanwezigen een toast uitgebracht op het afscheid en de 
toekomst van de kinderen. Iedere leerling kreeg een persoonlijk afscheid maar 
ook voor de leraren waren er vele dankwoorden. De avond werd afgesloten met 
een borrel, heerlijke zelfgemaakte hapjes en uiteenlopende emoties. We kunnen 
terugkijken op een leuke en relaxte avond met een tropisch tintje. 
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3.4. Kleuterfeest 
Dit jaar was het thema van het kleuterfeest Fiep Westerdorp. De kleuters kregen 
na het uitzwaaien van de bussen met leerlingen die op schoolreis gingen, bezoek 
van, Jip & Janneke, Pluk van de Pettenflat, Pim & Pom en natuurlijk Floddertje. 
Alle kleuters mochten verkleed naar school komen en ook een aantal kinderen 
van groep 8 hadden aandacht besteed aan hun kleding. De kinderen van groep 
8, begeleiden de kleuters met en bij de spelletjes. Er waren dit jaar, 20 spelletjes 
waaronder een springkussen, “een gat in de heg” en nog vele andere leuke 
spelletjes. De kinderen zijn ook met zijn of haar, klas op de foto geweest en 
hebben deze foto als mooie herinnering mee naar huis gekregen. Er was ook een 
heuse poppenkast. Wat was dit leuk en de kinderen genoten, hier zichtbaar van. 
S’Middags is er met elkaar gegeten. 
 
3.5 Schoolreis 
Vrijdag 28 september was het dan eindelijk zover! Het schoolreisje naar Duinrell! 
De bussen met vriendelijke chauffeurs, vertrokken op tijd richting Wassenaar. 
Uiteraard uitgezwaaid door ouders, opa’s & oma’s, de kleuters en groep 8. Het 
weer viel wat tegen maar gelukkig hebben we het wel droog gehouden. Bij 
aankomst bleek dat de Constantijnschool niet als enige Duinrell in wilde maar 
eenmaal in het park viel de drukte erg mee. Een leuk park, gezellige begeleiders 
en de kinderen waren enthousiast. Kortom, alle ingrediënten voor een top dag! 
Aan het einde van de dag kreeg iedereen nog een waterijsje. Op de terugweg 
werd er door sommige kinderen nog lekker meegezongen, de meeste kinderen 
keken een filmpje en een enkeling deed alvast een tukje. Het was even schrikken 
dat de bussen leeg terugkwamen….gelukkig kwamen alle kinderen op tijd 
tevoorschijn en kon iedereen moe maar voldaan weer naar huis. We hebben 
ervan genoten. 
 
3.6 Sinterklaas 
Dit jaar zijn we getrakteerd op grappige vlogs waar alle klassen aan mee hebben 
gedaan. Maar wat zagen we nou, de zakken met cadeaus zijn per ongeluk 
meegenomen door de vuilnismannen.  Zou dat nog goed komen? In aanloop naar 
5 december hebben alle kinderen hun schoen mogen zetten. De Pieten hebben 
deze gevuld en ook was rommel Piet in verschillende klassen langs geweest. 
Wat een gezellig ontvangst van de kinderen in de ochtend want dit jaar stond er 
een heuse DJ op het schoolplein en waren er meerdere leerlingengroepjes die 
een dans hadden ingestudeerd. Sinterklaas kwam dit jaar met een oude auto aan 
op school. Dit jaar was er ook liedjespiet op de fiets aanwezig. De kinderen 
zongen vele Sinterklaasliedjes en dit werd binnen nog even doorgezet. Het was 
ouderwets gezellig! Sinterklaas is samen met zijn Pieten langs alle klassen 
gegaan en heeft voor ieder kind cadeautjes uitgedeeld. Bij de lunch hebben de 
kinderen gesmuld van heerlijke tomatensoep en zo was het alles bij elkaar het 
weer een mooi Sinterklaasfeest. 
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3.7 Kerstmis 
Donderdagavond 20 december 2018 telden wij veel enthousiaste kinderen met 
hun ouders/verzorgers en anderen belangstellenden in de Maranathakerk voor de 
kerstviering. De kinderen hadden zich in de weken voorafgaand aan de viering 
goed voorbereid en zagen er mooi uit.  
Het thema van de viering was ”Tel je mee”. Dit is op meerdere manieren in de 
viering teruggekomen door alle kinderen een bijdrage te laten leveren aan de 
viering. 
Meneer Exactus die het verhaal van de volkstelling vertolkte met een aantal 
kinderen, het goede doel wat voor de collecte was gekozen en het cadeauwas 
een sleutelhanger met lampje in de vorm van een opgestoken duim welke de 
kinderen mee naar huis kregen.  De viering werd grotendeels begeleid door de 
kinderen van de muziekgroep en wij bedanken Erica, Chantal en Daniël voor het 
begeleiden van deze groep.  
Ook bedanken wij u namens Handjehelpen voor de mooie opbrengst van 
538.89euro die tijdens de collecte is opgehaald. 
 
4. Activiteiten 
 
4.1 Kledingactie 
Er is dit jaar vier keer  kleding ingezameld voor Sam’s Kledingactie van Cordaid 
Mensen in Nood. De opbrengst van Sam’s Kledinginzameling gaat naar de 
noodhulp-, wederopbouw- en preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood.  
Wij als school krijgen een klein bedrag per kilo, waarvan we weer extra dingen 
kunnen doen.  
 
4.2 Constantijn helpt 
Na de zomervakantie hebben we geld gespaard in de kerkjes en hebben we een 
lege flessenactie gehouden voor twee oud leerlingen van de Constantijnschool. 
Vera en Caro hebben door hun beperkingen waardoor zij in een rolstoel zitten 
een aangepaste bus nodig en daar hebben wij een handje bij geholpen. Met zijn 
allen hebben we een mooi bedrag opgehaald wat we als school hebben mogen 
overhandigen aan Vera en Caro en hun moeder Brenda. Wat waren zij blij en 
dankbaar. Met deze verschillende acties werden mooie bedragen opgehaald. In 
totaal was het 1750 euro. 
Dit jaar is er ook een bedrag overgemaakt aan giro 555, om de actie voor de 
getroffenen op Sulawesi te steunen. 
Voor de kerstvakantie zijn we gestart met de actie voor de voedselbank 
Woerden. Er stonden meerdere dozen op het podium, waar iedereen 
voedingswaren in kon doen. De voedselbank was erg blij met onze succesvolle 
inzameling. 
Daarnaast is  het geld uit de kerkjes bestemd voor het adoptiekind van de 
school, Ermeta Daniël uit Haïti. Met ons sponsorgeld kan zij naar school en krijgt 
zij alles wat zij nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. 
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4.3 Avondvierdaagse 
Van 14 t/m 17 mei liepen we de 5 km avondvierdaagse. Wat was het weer een 
feest! Elke avond mooi weer, we begonnen zelfs met zomerse temperaturen! 
Iedere avond werd het iets frisser, maar het bleef droog! Maandag liepen we in 
Snel & Polanen, waar we een heerlijk appeltje kregen van Jumbo. Dinsdag was 
het een lange tocht door Molenvliet, met een hoop gegil onder het tunneltje 
(twee keer!) en een lekker ijsje van Jumbo. Woensdag gingen we door de 
Schilderswijk met weer een lekkere appel van Jumbo. Vooral op ’s Gravesloot 
stond er een koude wind, maar de warmte van het aanmoedigende publiek hield 
ons op de been. Donderdag kregen de kinderen bij de start al een bon van 
Friendly’s van de ouderraad (deze kan worden ingeleverd voor een softijsje, 
raket of als tegoedbon voor eten). En na afloop zijn er weer een hoop medailles 
uitgereikt, goed gedaan! ‘We zijn er bijna’ klonk door heel Woerden en werd uit 
volle borst meegezongen, want ‘wie niet zingt is een banaan’.  
 
Avondvierdaagse 10km 
De Woerdense Avondvierdaagse 10 km werd dit jaar gehouden van 11 tot en 
met 14 juni. Vier avonden 10 kilometer wandelen door Woerden en omgeving. 
Elke avond werd er om 18.30uur vanuit het Bredius gestart. Behalve met het 
defilé, die begon vanaf het Kerkplein. Op maandag liep de route door Molenvliet, 
waar de lopers een pakje Wicky kregen en een rolletje mentos. Dinsdag liepen 
we richting Linschoten  waarna iedereen een heerlijk waterijsje kreeg. Op 
woensdag voelde de benen al wat zwaarder toen we rond de Cattenbroekerplas 
liepen maar dat mocht de pret niet drukken. De heerlijke appels gaven sommige 
net de boost om de finish te halen. Op donderdag kregen alle kinderen een 
candybar, waarna het defilé van start ging en er richting Kamerik gelopen werd. 
Wat een gezellige avond met natuurlijk alle toeschouwers en aanmoedigingen 
langs de kant. Moeie benen, schor van het zingen maar tevreden, kijken we 
terug.  
 
4.4 Oud Papier Actie (OPA) 
Ook dit jaar zijn we weer actief bezig geweest met het inzamelen van oud papier 
en karton. De OR zorgt ervoor dat er een indeling gemaakt wordt en de 
hulpouders worden ingepland. Gelukkig zijn er vele ouders die ons daarmee 
helpen. Dit is heel fijn, want met de opbrengst van het oud papier kunnen we 
extra dingen voor de kinderen bekostigen.  Overdag is de container geopend en 
in de avond van 19.00 tot 19.30 uur. 
 
4.5 Bibliotheek 
Wat word er gretig gebruik gemaakt van de bibliotheek. Het computersysteem 
wat in 2017 is aangeschaft verloopt na tevredenheid. Dit jaar is het systeem 
verlengt. Deze commissie organiseerde ook de voorleesweek en de boekruilbeurs 
tijdens de inloopavond. 
Het thema van de Kinderboekenweek dit jaar, was, Kom erbij! Het ging over 
vriendschap. Daarom mochten alle kinderen een vriendschapsarmband maken. 
Hoe leuk was dat? In de klassen is er veel gelezen en voorgelezen maar zijn de 
kinderen ook druk geweest met het maken van een vriendschapsboek en 
vriendschapsmeters. 
Alle groepen hebben een (voorlees)boek gekregen van de Ouderraad met het 
thema vriendschap. 
Ook dit jaar is er hard gespaard voor nieuwe boeken bij de Total en via de Actie 
van de Bruna. 
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4.6 Aankleding School 
Gedurende het hele jaar ondersteunen de leden van de OR en enkele hulpouders 
bij het versieren van de school. Denk hierbij aan de kleuterhal en de grote hal 
tijdens, Pasen, Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst en Oud& Nieuw. 
 
 
 


