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Bijlage: Financieel overzicht 2019 
 
Voorwoord 
Dit is het jaarverslag van de Ouderraad (OR) van de Constantijnschool over het 
kalenderjaar 2019.  
Dit verslag bevat de festiviteiten en de activiteiten van het kalenderjaar 2019 in 
plaats van het schooljaar 2018/2019. Op deze manier is er meer overeenkomst 
met het financiële overzicht/verslag dat ook per kalenderjaar wordt samengesteld. 
Aangezien de OR uw jaarlijkse ouderbijdrage bepaalt en 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. 
 
Wat doet de Ouderraad nu precies? 
 
De OR houdt zich niet alleen bezig met financiën, maar is ook zeer actief in het 
(mede)organiseren van diverse activiteiten, inzamelingen 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! 
 
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. Vaak 
lukt het om het gezamenlijk te regelen, maar soms is de hulp van extra ouders 
nodig. De OR is erg blij met deze hulp. 
  
Ook dit jaar wil ik dan ook alle ouders/verzorgers/ opa’s en oma’s die zich 
aangemeld hebben of hebben meegeholpen, hartelijk bedanken en hoop ik dat we 
het komend jaar wederom op uw hulp mogen rekenen. 
 
In het nieuwe jaar zullen wij ons weer vol enthousiasme en geheel 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. 
 
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 2019 bestond de OR uit de volgende leden: 
Voorzitter  : Lieke Janssen 
Secretaris  : Lianne Verhagen 
Penningmeester : Annet Raaphorst 
Overige leden :  Anja Boot, Carlinda van Dam, Mirjam Otto, Patricia van den  
   Bosch,Moniek van den Wijngaard, Martiske Verheul, Jaimy 
   Kool, Debby de Groot en Thessa Voorend 
 
Na juni van 2019 waren de volgende leden actief voor de OR: 
Voorzitter  : Lieke Janssen 
Secretaris  : Lianne Verhagen 
Penningmeester : Thessa Voorend 
Overige leden : Carlinda van Dam,Mirjam Otto,Patricia van den Bosch,Moniek 

van den Wijngaard, Martiske Verheul, Jaimy Kool, Debby de 
Groot, Jessica Pauw en Maartje van Ballegooijen 

                                    
 
2.2 Vergaderingen 
Vanuit het team was ook dit jaar 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/ activiteiten. 
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3. Festiviteiten 
 
3.1 Pasen 
De week voor Pasen stond er een mandje met eieren met een warmtelamp op het 
podium. Dat heeft de interesse van de kinderen gewekt. 
 
Na het weekend waren daar ineens, 3 kuikens. Wij hadden het geluk deze te 
mogen verzorgen totdat zij naar de kinderboerderij gingen. Alle klassen mochten 
langs het broedhuisje en wie wilde mocht een kuiken aaien of knuffelen. Ook 
mochten er namen bedacht worden voor de kuikens. 
 
Dit jaar was er een paaslunch georganiseerd en werden alle leerlingen in groepen 
verdeeld. Op alle tafels lagen placemats met daarop o.a. een rebus, een 
woordpuzzel, een tekening en een idee voor een knutselwerkje. Alle kinderen 
kregen een ei die zij in de klas mochten schilderen en een lekker chocolade 
lammetje, kipje of konijntje. 
 
3.2 Projectweek 
Dit jaar was er weer een projectweek met als thema “Plastic Soep”. Een thema 
wat erg actueel is en waar veel mee van doen is. 
Voordat de projectweek begon was er een toneelvoorstelling voor de hele school. 
Maandag gingen we dan echt van start en werd de week geopend. De hele week 
stond in het team van “plastic afval”. Sommige klassen zijn rondom de school afval 
gaan verzamelen met de Gemeente Woerden. Andere klassen deden mee aan 
diverse workshops, hebben geleerd afval te scheiden, speelden spelletjes en 
maakten mooie knutselwerken over of met afval. Voor deze week waren er 
verschillende leskisten gehaald met voor alle klassen iets wils. 
 
Natuurlijk heeft de hele school, afval en plastic ingezameld voor de gezamenlijke 
activiteit.  Groepsdoorbroken hebben de leerlingen onderwaterdieren of objecten 
gemaakt. Deze werden in school gepresenteerd en iedereen waande zich in de 
onderwaterwereld. 
Als afsluiting van de projectweek konden alle kinderen en een aantal ouders ;) bij 
de inloopavond hun gemaakte kunstwerken laten zien en vertellen over wat zij 
geleerd hebben. 
 
3.3 Afscheid groep 8 
Vrijdag 12 juli was de afscheidsavond van groep 8. Alle leerlingen waren prachtig 
aangekleed en werden over de rode loper ontvangen met een welkomstdrankje. 
De hele school van omgetoverd tot een ware planetenstelsel met astronauten en 
een “echt” ruimteschip. De ouders werden ontvangen met een kop koffie/thee en 
de kinderen werden ondertussen geschminkt voor de musical. Na 
een welkomstwoord van meester Rob begon de musical. Het was een mooie 
uitvoering; er werd goed gezongen en gespeeld. Na de musical hebben we met 
alle aanwezigen een toost uitgebracht op het afscheid en de toekomst van de 
kinderen. Elke leerling kreeg een persoonlijk afscheid van de leerkrachten van 
groep 8. Ook de leerkrachten werden bedankt namens de kinderen en namens de 
ouders. De kinderen kregen een mooie groepsfoto namens de OR. De kinderen 
hebben plafondplaten met groepsfoto’s aan de school geschonken die in het 
plafond in de hal zijn geplaatst. De avond werd afgesloten met een borrel, heerlijke 
hapjes. We kunnen terugkijken op een gezellige afscheidsavond.   
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3.4. Kleuterfeest 
Het thema van dit jaar was dierentuin. Op deze dag waren er 48 kleuters en 26 
kinderen uit groep 8. Deze dag is het feest waar de kleuters in de eerste weken 
naartoe werken in de klas. De hal was versierd met allerlei dieren.  
  
Op de dag zelf mochten de kleuters verkleed komen als een dier. Deze dag is 
vooral een groot feest. Er worden spelletjes gespeeld in kleine groepjes die 
begeleid worden door de kinderen uit groep 8. Er was ook een springkussen 
gehuurd waar alle kinderen per groepje op mochten springen.  
  
Tijdens de ochtend pauze kregen de kinderen een aardbei snoepveter waar ze 
ringchips op konden rijgen. In elke klas was een tapkan met limonade aanwezig 
waar de kinderen zelf limonade tappen.  
  
Na de pauze gingen de spelletjes verder tot aan de lunchpauze. Met de lunch- 
pauze kregen de kinderen pannenkoeken te eten die waren gebakken door 
diverse ouders. Om de dag feestelijk af te sluiten was er ook voor elk kind een 
ijsje.  
  
3.5 Schoolreis 
Dit jaar zijn we op 20 september met de leerlingen van groep 3 tot en met groep 
7 naar Dierenpark Amersfoort geweest. We hebben een zonnige dag getroffen!  
De kinderen en begeleiders zijn verdeeld over 3 bussen en we zijn om 08.45 uur 
vertrokken.  
In de bus hebben we het befaamde “zakdoekspel”gedaan!  
We kwamen tijdig op de bestemming aan alwaar de koppen nogmaals geteld zijn 
en we het park in mochten.  
Wat hebben we een mooie dieren gezien, en wat hebben we veel in de 
speeltuinen gespeeld.  
Voor de begeleiders was er een koffiebon voor onbeperkt koffie en in de 
middagpauze hebben we lekker patat gegeten.  
Voor we terug gingen naar de bus kreeg iedereen een lekker waterijsje en werd 
er gecontroleerd of iedereen er was.  
Eenmaal aangekomen in de bus waren zowel de zakken met snoep als de 
kinderen helemaal op!  
Omstreeks 17.30 uur kwamen we aan op school met 3 lege bussen… Na wat 
bezorgde blikken van de ouders sprongen de kinderen onder hun stoel vandaan 
en konden we terugkijken op een geslaagde dag!  
 
3.6 Sinterklaas 
Alle leerlingen mochten hun schoen op school zetten. In sommige klassen waren 
er rommelpieten geweest, of grapjespiet of opruimpiet. Sommige klassen hebben 
lang naar hun schoenen gezocht. 
De kinderen hebben de dagen voor de aankomst een Vlog van Sinterklaas 
ontvangen met dat de cadeautjes zoek zijn geraakt. In de Vlog was te zien dat 
Sinterklaas het leger had ingeschakeld om de cadeautjes op te sporen. Zouden 
de cadeautjes op tijd worden gevonden? Spannend!  
Op 5 december was het schoolplein versierd met vlaggen, stond er een podium 
met rode loper en draaide de DJ muziek. We zongen en dansten terwijl we 
stonden te wachten op de Sint. En toen was het grote moment daar, de Sint en 
zijn Pieten kwamen het schoolplein op en werden begeleid door 3 
legervoertuigen! En wat bleek: de cadeautjes waren gevonden!  
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Buiten ging het feestje nog even door en toen was het tijd voor de Sint om met 
zijn Pieten de klassen rond te gaan en de gevonden cadeautjes uit te delen.   
Ook konden de kinderen de legervoertuigen van dichtbij bekijken; voor de kleine, 
maar ook zeker voor de grote leerlingen een groot succes!  
Tussendoor zorgde de Ouderraad dat alle kinderen een speculaasje kregen met 
wat te drinken. In de klas krijgen de kinderen een heerlijk kopje Sintersoep. En 
toen was het tijd om de Sint met zijn Pieten uit te zwaaien: Dag Sinterklaasje!  
 
3.7 Kerstmis 
Dit jaar waren er meerdere activiteiten verspreid over meerdere dagen. Op vrijdag 
13 december werden alle leerlingen in groepen opgesplitst en mochten ze een 
kersttrui maken. Er was in de week ervoor materiaal ingezameld en kinderen 
mochten van thuis een shirt/ trui meenemen.  De hele school rook naar lijm, de 
kerstballen rolden over de tafels en glitters vlogen in het rond en natuurlijk kon 
een kerstkoekje niet ontbreken.  Na afloop ontvingen alle leerlingen een 
bioscoopkaartje voor de eenmalige bioscoop “de Herberg”. Op 19 december mocht 
iedereen zijn of haar ( zelfgemaakte) kersttrui aan naar school. 
Op vertoon van het bioscoopkaartje konden de kinderen de bioscoopzaal in met 
een heerlijke zak vers gemaakte popcorn uit de popcornmachine. Samen werd er 
gekeken naar Angela’s kerstverhaal, geschikt voor alle leeftijden. 
 
Op 20 december werden leerlingen en hun ouders muzikaal onthaald in de hal door 
een aantal leerlingen van onze school waarna er in de eigen klas een kerstviering 
werd gehouden. 
 
4. Activiteiten 
 
4.1 Kledingactie 
Er is dit jaar vier keer  kleding ingezameld voor Sam’s Kledingactie. 
Herdraagbare kleding wordt getransporteerd naar landen zoals Afrika en Oost-
Europa. Versleten of kapot textiel wordt gerecycled. De opbrengst van de 
ingezamelde kleding gaat o.a. naar de ontwikkelingsprojecten van Cordaid 
Mensen in Nood.  
We helpen hiermee en de school krijgt een klein bedrag per kilo waarvan wij als 
school extra dingen kunnen doen of aanschaffen.   
 
4.2 Constantijn helpt 
Het kalender jaar 2019 is begonnen met een inzameling van kerstpakketspullen 
voor de voedselbank. Hier is flink gehoor aangegeven: na krap 2 weken 
inzamelen hebben we 7 bananendozen vol mee kunnen geven aan de 
voedselbank. Zij gaven aan dat zij hier heel blij mee waren.  
  
Tijdens inloopavond na de projectweek zijn er 2 oud-leerlingen namens World 
Servants geweest. Zij hebben tijdens de inloopavond enveloppen verkocht waar 
je een prijsje mee kon winnen. De opbrengst van de verkoop van de enveloppen 
is volledig naar World Servants gegaan.  
  
2019 eindigen we met het maken van kerstkaarten door de kinderen voor 
bewoners van de Lange Wiek en voor de redactie van Indebuurt Woerden. 
Indebuurt Woerden gaat de kaarten verspreiden onder de eenzame ouderen van 
Woerden.  
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Het hele jaar door staan de spaarpotjes bij de klassen voor ons adoptiekind 
Ermetha. Met het geld wordt er voor gezorgd dat Ermetha naar school kan. Dat 
zij medische zorg, voedsel en kleding krijgt. (www.woordendaad.nl) 
 

4.3 Avondvierdaagse 5 km 
Natuurlijk hebben we ook dit jaar met onze school meegelopen met de 
JeugdAvondVierDaagse.  Er waren ervaren lopers bij, maar ook lopers van 5 jaar 
en die voor het eerst meeliepen; best spannend!  Gelukkig hadden wij vele 
ouders die de kinderen wilden begeleiden en helpen.  
Met de hulp van begeleidende ouders en de enthousiaste familieleden en 
vrienden langs de route werd ook deze editie een waar feestje!   
En hoe kun je een feestje beter afsluiten dan met een medaille voor deze 
topprestatie en een tegoedbon voor een ijsje!   
 
Avondvierdaagse 10 km 
Ook dit jaar werd door de OR- leden de avondvierdaagse 10 km georganiseerd.  
4 avonden lang is er door de bovenbouw 10 km gelopen. Op alle dagen werden 
ze beloond met een lekkere traktatie. Dit jaar hadden we raketjes, appels, 
pakjes sap en een candy-bar. 
Ook aan kinderen met allergieën is natuurlijk gedacht. De kinderen droegen het 
school shirt, zodat ze goed herkenbaar waren. Ook de begeleiders liepen 
herkenbaar mee. 
Na het defilé heeft iedereen zijn medaille ontvangen en konden we terugkijken 
op een geslaagde week!   
 
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 eventueel wat 
extra dingen voor de kinderen bekostigen. De openingstijden van de container zijn 
eens in de maand op dinsdag overdag tot 15.00 uur en ’s avonds van 19.00 tot 
19.30 uur.   
   
4.5 Bibliotheek 
De biebcommissie heeft het hele jaar door taken. Gelukkig worden we daarbij 
goed geholpen door een hele groep biebmoeders (dit is geen discriminatie er zijn 
gewoon letterlijk geen vaders bij). Iedere ochtend van 8.30 tot 9.00 uur zijn er 
twee moeders in de bieb aanwezig om de boeken die de kinderen kiezen te 
scannen en in het systeem te zetten. Alle ingeleverde boeken worden weer 
netjes teruggezet.  
Twee keer per jaar worden alle boekenkarren gecontroleerd om te zien of we alle 
boeken nog hebben. Aan het eind van ieder schooljaar worden alle boeken zelfs 
schoongemaakt en ook de karren worden gesopt, zodat we lekker schoon het 
nieuwe schooljaar in gaan.  
In januari werd de voorleesweek weer gehouden. Iedere klas is, op het podium 
en voor de klas, voorgelezen door een moeder/vader/opa/oma of buurvrouw.  
In oktober was de kinderboekenweek met het thema ‘reis mee’. Er was een 
spectaculaire opening met allerlei verschillende voertuigen op en rond het 
schoolplein. Iedere klas heeft een boek gekregen en er zijn allerlei bijpassende 
suggesties gegeven om in de klas mee aan de slag te gaan.  
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Ieder jaar krijgen we budget om dit allemaal te regelen. Daarvan is een gedeelte 
voor de kleuters en de ‘kleine’ bieb (bij groep 3 en 4), waarvan dit jaar boeken 
zijn gekocht. Ook voor de ‘grote’ bieb zijn weer mooie nieuwe boeken 
aangeschaft. Halverwege het jaar zijn we gestart om de aanschaf van de boeken 
in het Constantnieuws te vermelden, zodat iedereen op de hoogte is van de 
nieuwe aanwinsten.  
  
 
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. 
 
 
 


