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1. Voorwoord 

2.  
Voor u ligt het jaarverslag van de OuderRaad (OR) van de Constantijnschool over 

het kalenderjaar 2017.  
Dit verslag bevat de festiviteiten en de activiteiten van het kalenderjaar 2017 in 
plaats van het schooljaar 2016/2017. 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 de bijlage 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 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 in de werkwijze van de OR 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 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 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 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!! 

 
Met hartelijke groet, 

 
 
De OuderRaad 

 
  

Erica Klerk 
Voorzitter 
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2. Algemeen 

 
2.1 Samenstelling OR 

Tot aan de zomervakantie van 2017 bestond de OR uit de volgende leden: 
Voorzitter  : Erica Klerk 
Secretaris  : Chantal van Brenk 

Penningmeester : Annet Raaphorst 
Overige leden : Anja Boot, Carlinda van Dam, Cindy Kneefel, Maaike Boom, 

Marjolein van Koningsbrugge, Mirjam Otto,  Patricia van den 
Bosch en Yvonne Hoebers 

 

Na de zomervakantie van 2017 waren de volgende leden actief voor de OR: 
Voorzitter  : Erica Klerk 

Secretaris  : Chantal van Brenk 
Penningmeester : Annet Raaphorst 
Overige leden : Anja Boot, Angelique Pijnakker, Carlinda van Dam, Karin 

Rosink, Lianne Verhagen, Lieke Janssen, Marjolein van 
Koningsbrugge,  Mirjam Otto,  Patricia van den Bosch. 

                                    
 

2.2 Vergaderingen 
Vanuit het team van leerkrachten woonden tot aan de zomervakantie juf Caroline 
en juf Marina de OR-vergaderingen bij. Na de zomervakantie heeft juf Marijke dit 

overgenomen. De OR is zes keer bij elkaar gekomen voor een algemene 
vergadering. Daarnaast zijn de commissies diverse keren bij elkaar gekomen ter 

voorbereiding van de te organiseren festiviteiten c.q. activiteiten. 
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3. Festiviteiten 

 
3.1 Projectweek 

Om het jaar wordt er een project week georganiseerd. In het jaar 2017 was er 
geen projectweek.  
 

3.2 Pasen 
Dit jaar werd het paasfeest gevierd op school. Iedere groep heeft eerst in het 

eigen lokaal de viering gedaan. Om half 12 zijn alle kinderen aan tafel gegaan 
voor een paaslunch. De kinderen van groep 8 gingen de kleuters ophalen en met 
ze aan tafel zitten. Ook de kinderen van de andere groepen zaten verdeeld over 

de verschillende lokalen en in de grote hal. Meester Rob heeft de lunch geopend 
waarna de kinderen met elkaar gegeten hebben. Na het eten konden ze nog hun 

placemat versieren en was er voor iedereen nog een chocolade ei. Om 13.00 uur 
was de school  uit. 
 

3.3 Zomerfeest 
Om het schooljaar wordt er een zomerfeest georganiseerd. In 2017 was er geen 

zomerfeest. 
 

3.4 Afscheid groep 8 
Vrijdag 23 juni 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 een de beste 
zitplek probeerden te bemachtigen werden de kinderen geschminkt voor de 

musical. Na een welkomswoord van meester Rob begon dan eindelijk de musical 
“Monsterhit”.Er werd mooi gezongen, prachtig gespeeld en enorm genoten. Na 
de musical hebben we met alle aanwezigen een toost uitgebracht op het afscheid 

en de toekomst van de kinderen. Iedere leerling kreeg een persoonlijk afscheid 
maar ook voor de leraren waren er dankwoorden. Wil je weten wat de kinderen 

aan de school hebben gegeven? Kijk dan maar omhoog in de hal. De avond werd 
afgesloten met een borrel, heerlijke hapjes en uiteenlopende emoties. We 
kunnen terugkijken op een monsterlijk leuke avond. 
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3.5. Kleuterfeest 

Terwijl de kinderen van groep 3 t/m 7 op schoolreis gingen, maakten de kleuters 
samen met de kinderen van groep 8 ook een mooie reis. De kinderen gingen 

eerst op de foto bij de caravan die op het plein stond. Daarna heette de 
stewardess de kinderen welkom in het vliegtuig waarin een passagier stiekem 
een hondje had meegenomen. Ook stond er een grote rugzak in het vliegtuig, 

waaruit juf Simone tevoorschijn kwam omdat zij  ook graag mee wilde op reis. In 
groepjes gingen de kleuters onder begeleiding van de enthousiaste leerlingen 

van groep 8 op pad. Ze kregen allemaal een ansichtkaart mee waarop allerlei 
aktiviteiten stonden. (bv dropsleutel happen in het hotel, bergwandelen en 
springkussen).  In de pauze kregen de kinderen limonade uit de tap en mochten 

ze bij de kraam chipspatatjes halen in hun zelfgemaakte frietzak. Daarna had 
iedereen voldoende energie om de reis af te maken.  In de lunchpauze zorgde 

het animatieteam voor een lekker broodje knakworst, broodje kaas en een 
krentenbol met een flesje water. Als aandenken aan deze leuke dag kregen de 
kinderen de mooie foto bij de caravan mee naar huis. 

 
3.6 Schoolreis 

Donderdag 21 september was het dan eindelijk zover! Het schoolreisje naar 

Burgers Zoo!  Het was een prachtig zonnige dag, een schoolreis vriendelijk park 

en de kinderen waren enthousiast. Kortom, alle ingrediënten voor een top dag! 

We hebben een baby neushoorn, brullende leeuwen, grote vlinders en nog veel 

meer gezien! Het voelde als een wereldreis, lopend over een touwbrug door de 

jungle en op zoek naar haaien in de oceaan. Tussendoor waren er genoeg leuke 

speeltuinen om echt alle energie te benutten. Het waterijsje aan het einde van 

de dag was dan ook meer dan welkom. Op de terugweg werd er door sommige 

kinderen nog druk snoep geruild, 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. 

 

3.7 Sinterklaas 
De afgelopen jaren vond Sinterklaas het zingen van de leerlingen op de 

Constantijnschool wat mager. Daarom had hij voor dit jaar wat speciaals 

georganiseerd. Sinterklaas kwam dit jaar met een heus dweilorkest op school. Al 

swingend kwam de Sint met zijn Pieten aan en het zingen van de vele 

Sinterklaasliedjes werd op het schoolplein nog even doorgezet. Het was 

ouderwets gezellig! Sinterklaas is samen met zijn Pieten langs alle klassen 

gegaan en heeft verschillende cadeautjes uitgedeeld. Bij de lunch hebben de 

kinderen gesmuld van heerlijke tomatensoep en zo was alles bij elkaar het weer 

een mooi Sinterklaasfeest. 
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3.8 Kerstmis 

Dit jaar werd het kerstfeest gevierd in de klassen. Daarnaast waren er 
verschillende activiteiten.  Op een ochtend stond in de hal een koek en zopietent 

waar de kinderen een lekkere beker drinken en een traktatie konden ontvangen. 
Samen met de groep kon je dat lekker opdrinken bij de sfeervolle openhaard. Er 
scharrelde deze ochtend een zwerver rond de school, die  werd uitgenodigd 

binnen te komen. Hij vertelde de kinderen prachtige verhalen. Alle kinderen 
kregen vervolgens een kerstboompje die ze mochten versieren. Daarnaast was 

er een kaarten actie. De kinderen mochten een groet schrijven op een kerstkaart 
en deze werd bezorgd bij de ouderen in de wijk Molenvliet. Op de laatste dag 
voor de kerstvakantie stond er een kerststal in de hal met zelfs een baby van 

twee weken oud en schapen. Bij de koek en zopietent konden ouders een kopje 
koffie of thee halen. 
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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. Dit jaar is en een gedeelte van het geld geschonken aan de 

natuurramp op Sint-Maarten. 
 
 

4.2 Constantijn helpt 
 

In het voorjaar hebben leerlingen van de Kalsbeek in samenwerking met World 
Servants groep Woerden een lege flessenactie gehouden voor hun reis in de 
voorjaarsvakantie naar Ghana.  In april heeft de World servants groep Woerden 

die in de zomervakantie naar verschillende landen gaan  acties op school 
gehouden. Tijdens de inloopavond konden de kinderen envelop trekken, ze 

verkochten  koffie/thee met cake aan de ouders en er was een raadspel. Ook 
heeft deze groep een actie georganiseerd waarbij de kinderen paaseitjes 

mochten verkopen. Met deze verschillende acties werden mooie bedragen 
opgehaald. 
In het najaar hebben onze leerlingen per klas verschillende acties gehouden om 

geld in te zamelen voor de natuurramp op Sint-Maarten. Zo werden er bv 
zelfgemaakte kalenders verkocht, sponsorloop gehouden en lege flessen 

ingezameld. 
Aan het einde van het jaar hebben we meegedaan aan de schoenendoosactie van 
Actie4Kids.  

In de periode dat er geen actie gehouden is, was het geld uit de kerkjes bestemd 
voor het adoptiekind van de school, Ermeta uit Haïti.  

 
 

 

 

 

 
  

http://www.cordaidmenseninnood.nl/
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4.3 Avondvierdaagse 

 
4.3.1. Avondvierdaagse 5km 

Ook dit jaar hebben we weer met een hoop kinderen de 5km avondvierdaagse 

gelopen. Sommige net 5 en anderen alweer meer ervaren. De eerste dag was 

het tropisch warm, de andere dagen gelukkig iets koeler. Langs de kant stond 

genoeg enthousiast zwaaiend publiek. Ook waren er voldoende ouders die mee 

wilden lopen, onze hartelijke dank daarvoor. Kortom het was weer een sportieve 

en gezellige avondvierdaagse met als beloning een mooie medaille. En van de 

ouderraad kreeg iedereen een ijsbon , lekker smullen! 

4.3.2. Avondvierdaagse 10km 
67 Leerlingen hebben van 12 t/m 15 juni de avondvierdaagse 10 KM gelopen. 

Kinderen uit de groepen 6,7 en 8 zijn vier avonden gestart vanaf het 
Brediushonk voor een pittige wandeling door het mooie Woerden en omgeving. 
Iedere avond stonden er ouders van de ouderraad aan te moedigen en een 

lekkere versnapering uit te delen zoals een ijsje, een appel of een pakje drinken. 
Gelukkig waren er genoeg ouders die mee wilden lopen, waarvoor onze dank. 

Na de laatste avond kon iedereen zijn welverdiende medaille in ontvangst 
nemen. 
 

4.4 Oud Papier Actie (OPA) 

Ook dit jaar zijn we weer actief bezig geweest met het inzamelen van oud papier 
en karton. 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. Dit jaar is een gedeelte van de opbrengst gebruikt voor de 
crea middagen. Overdag is de container geopend en in de avond van 19.00 tot 

19.30 uur. 
 
 

4.5 Vraag- en aanbodbord  
Het vraag- en aanbodbord hangt bij de kleuteringang. Informatie die bestemd is 

voor de kleuters wordt hier opgehangen en spulletjes die met kinderen te maken 
hebben kan iedereen via het bord te koop aanbieden of vragen. Velen hebben via 
deze weg hun spulletjes al verkocht of gevonden. 

 
 

4.6 Batterijen/cartridges 
Bij de hoofdingang staan boxen voor het inleveren van batterijen en cartridges. 

Via de stichting Stibat wordt hiervoor nieuw schoolmateriaal aangeschaft en van 
de opbrengst van de cartridges gaat een deel naar goede doelen en wordt er 
schoolmateriaal aangeschaft. 
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4.7 Bibliotheek 

Ook in 2017 draaide de schoolbieb weer heel goed. Er is een computersysteem 
aangeschaft waardoor het lenen van de boeken nu digitaal verloopt middels een 

barcode scanner. Dit scheelt veel tijd en werk. Er is een voorleesweek 
georganiseerd , ouders, opa’s en oma’s hebben in de hal voorgelezen aan de 
verschillende groepen.  Dit jaar zijn er geen mysterie boeken geweest, dit zal 

komend jaar weer worden opgepakt.  
Het thema van de christelijke Kinderboekenweek begin oktober was “Bibbers in 

je buik”. Bij de opening kwam “Freek Vonk” bij ons op school. Hij wist de 
kinderen heel veel te vertellen over enge, gekke en leuke dieren. Hij was 
nergens bang voor, behalve voor honden, maar gelukkig konden de kinderen 

hem daar van af helpen. 
Alle groepen hebben een leesboek gekregen in het thema van deze 

kinderboekenweek. 
We hebben dit jaar veel nieuwe boeken kunnen aanschaffen, ook veel engelse 
boeken en extra biebkarren. 

 
 


