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1. Voorwoord 

 
Dit is het jaarverslag van de Ouderraad (OR) van de Constantijnschool over het 

kalenderjaar 2020, de Corona uitbraak en de Corona Maatregelen. 
Dit verslag bevat de festiviteiten en de activiteiten van het kalenderjaar 2020 in 
plaats van het schooljaar 2019/2020. Aangezien de OR uw jaarlijkse 

ouderbijdrage bepaalt en beheert, zijn wij aan u verplicht verantwoording af te 
leggen over de besteding van deze bijdrage. 

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. 
  

Het afgelopen jaar is een vreemd jaar geweest. Door de uitbraak van het COVID-
19 en de verplichte lockdown konden veel activiteiten niet doorgaan. De OR-
leden mochten niet lijfelijk de school in. Gelukkig is het gelukt om online en op 

afstand een aantal activiteiten door te laten gaan en een aantal activiteiten zijn 
verzet naar een later tijdstip. Denken in mogelijkheden is het nieuwe motto 

geworden. Er is ook gebleken dat "anders" ook heel leuk kan zijn! 
 
Bij de start van nieuwe jaar en op het moment van schrijven, zijn de Corona 

maatregelen nog steeds van kracht, zitten we in de lockdown, hebben de 
kinderen thuisscholing en helaas zullen hierdoor een aantal standaard activiteiten 

niet door kunnen gaan of worden in samenwerking met de leerkrachten anders 
georganiseerd.  
 

Toch zullen wij ons weer,  wanneer het weer mag, 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 en georganiseerd 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, 
Lieke Janssen 

Voorzitter 
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2. Algemeen 

 
2.1 Samenstelling OR 

Tot aan juni van 2020 bestond de OR uit de volgende leden: 
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, 
Maartje van Ballegooijen, Debby de Groot en Thessa 
Voorend 

 
Na juni van 2020 waren de volgende leden actief voor de OR: 

Voorzitter:   Lieke Janssen 
Secretaris:  Lianne Verhagen 
Penningmeester: Thessa Voorend 

Overige leden:  Mirjam Otto, Patricia van den Bosch, Moniek van den 
Wijngaard, Martiske Verheul, Jaimy Kool, Debby de Groot, 

Jessica Pauw, Maartje van Ballegooijen en Rachel Hanegraaf. 
                                    

 
2.2 Vergaderingen 
Vanuit het team was tot juni 2020 juf Marijke betrokken en was zij het 

aanspreekpunt voor de Ouderraad en het team. Na de zomer is juf Caroline 
toegevoegd. 

De OR is 3 keer bij elkaar gekomen voor een algemene vergadering en hebben 3 
online vergaderingen plaatsgevonden. 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 

Wegens de nationale maatregelen omtrent Coronavirus en de lockdown is er 
geen Paasactiviteit geweest. In overleg met de school is besloten het budget 
voor de Pasen te gebruiken bij het Zomerfeest en deze extra feestelijk te maken. 

 
3.2 Kinderboekenweek/ Voorleesweek 

In januari kon de voorleesweek nog normaal plaatsvinden. Mama’s, opa’s, oma 
en een schooldirecteur kwamen de kinderen voorlezen. Olena heeft een prachtige 
winter voorleesplek op het podium gemaakt waar de kinderen van mooie of 

spannende verhalen konden genieten. De kleuters hebben een prentenboek 
gekregen.  
 

Toen kwam er een periode waarin de school dicht ging vanwege Corona. 
Gelukkig mocht ieder kind boeken uit de schoolbieb mee naar huis nemen om 
toch te blijven lezen. Met dank aan Danita die dit allemaal heeft geregeld.  
 

Gelukkig mochten de kinderen daarna weer naar school, maar ouders mochten 
nog niet naar binnen. Ook hier heeft Danita geregeld dat de bieb open kon 

blijven met hulp van kinderen uit groep 7 en 8.  
 

Begin oktober is ieder jaar de kinderboekenweek. Dit jaar was het thema ‘en 
toen…’. Het podium werd omgetoverd naar een klaslokaal uit 1968, er hing een 

fotowand met allemaal babyfoto’s van het team en natuurlijk kreeg iedere klas 
een boek cadeau. Elke klas heeft een of meerdere pagina’s gemaakt over een 
onderwerp van vroeger, waarmee we een heus Constantijn-geschiedenisboek 

hebben gecreëerd.  
 

3.3 Zomerfeest/ Bingo 
Dit jaar geen speurtocht of gezellig feest op het schoolplein maar een online 
ZomerBingo via een livestream met alle kinderen en ouders die zich hiervoor 
hadden opgegeven. Het werd professioneel opgezet met een heuse studio, echte 

cameramannen, een regisseur en technici achter de schermen. Er waren 
presentatoren, callcenter dames, een notaris en razende reporters. 

Alle families kregen een goodiebag vooraf met een heerlijk recept voor de 
Constantijn Cocktail, wat lekkers, hawaiislingers, bingokaarten en stempels. Alle 
huizen konden een Constantijn Zomer Bingo poster op hun deur pakken. Er 

waren leuke prijzen te winnen, namelijk voor de leukste foto, diegene die als 
eerst de verboden woorden (producten) bij elkaar had verzameld en natuurlijk 

bij het hebben van Bingo. Gezellig met de hele familie naar de bios, lunchen bij 
Plein 7, een cadeaukaart voor Brownies & Downies, een spelletjes pakket of een 
leuk buitenspeelpakket. 
 

3.4 Afscheid Meester Cees en Meester Hans 
Meester Cees en meester Hans kregen een heuse afscheidstour omdat ze beide 

met pensioen gingen. Beide werden in een versierde bakfiets rondgereden en 
vergezeld door groep 8 en collega's op de fiets. Langs een uitgestippelde route 
stonden ouders en kinderen van de school met ballonnen, confetti, muziek, 

spandoeken en versierde tuinen, te zingen en te zwaaien. De bakfietsen zijn 
goed gevuld met cadeautjes en mooie knutselwerkjes. Meester Cees en meester 
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Hans genoten zichtbaar van deze afscheidstour. En groep 8 ook! Namens de OR  

en alle ouders hebben wij hen ook een afscheidscadeau aangeboden. 
 

3.5 Afscheid groep 8 
Of de afscheidsavond van groep 8 dit jaar door kon gaan, was de grote vraag. De 
Corona Maatregelen maakten dat de afscheidsavond zoals deze de jaren ervoor 

was niet door konden gaan. De commissie heeft samen met de school 
verschillende scenario’s bedacht om er toch een leuke avond van te maken. De 

stichting en de school gaven toestemming om in twee shifts de musical op te 
voeren voor de ouders. Uiteraard werden de Corona-maatregelen goed in 
ogenschouw genomen. De ouders kregen een kopje koffie/thee met een 

voorverpakt koekje en werden naar hun plaats gewezen. Zo konden zij, op 1,5 
meter afstand van elkaar, van de musical genieten. De kinderen hebben de 

musical prachtig opgevoerd. Helaas konden grootouders/broertjes en zusjes en 
ook de andere kinderen van de school de musical niet bijwonen. Voor hen was 
een live stream opgezet, waardoor toch iedereen van de musical bekijken. Na de 

tweede opvoering werden de kinderen met de ouders op het schoolplein 
opgevangen voor de afscheidswoorden. De OR heeft gezorgd voor een heerlijk 

flesje champagne voor de ouders en kinderchampagne voor de kinderen met een 
verpakte traktatie.   

Meester Rob en de leerkrachten hebben ervoor gezorgd dat alle kinderen een 
mooi afscheidswoord ontvingen. In de pauze was er een drankje en een heerlijk 
hapje voor de kinderen en de ouders. De kinderen hebben een mooie foto, waar 

ze in de kleding van de musical op stonden, van de OR ontvangen en kregen de 
bijbel mee van school. De school ontving mooie plafondplaten met de foto van de 

groep erop.   
We kunnen, ondanks de maatregelen, terugkijken op een goed geslaagde 
afscheidsavond.  

  
3.6. Kleuterfeest 

Dit jaar stond het kleuterfeest in het kader van het Knallende kleurenfeest. Het 
feest was op 24 september en we hadden een zonnige dag. Op deze dag waren 
er 64 kleuters en 25 kinderen uit groep 8. Alle kinderen, maar ook de juffen, 

waren verkleed in de meest prachtige kleuren.   
 

De Retteketet kleurenpret meiden (Thessa, Moniek en Jessica) werden gebeld 

met de vraag om de hal te komen versieren. Omdat het zoveel werk was 
vroegen zij Sien en Sem, Kolletje en Buurman en Buurman te hulp. Het ging 
verschrikkelijk mis en Buurman en Buurman lieten alle kleuren verdwijnen. Door 

het spelen van kleuren spelletjes konden de kinderen papieren stroken verdienen 
en zo met elkaar een prachtige kleurenslinger maken. De groepjes kleuters 

werden begeleid door de kinderen van groep 8.   
 
Er was ook een springkussen gehuurd waar alle kinderen per groepje op mochten 

springen, een estafetteloop en een heuse ballonnenboog. Tijdens de ochtend 
pauze kregen de kinderen een doosje smarties. In elke klas was een tapkan met 

groene limonade aanwezig waar de kinderen zelf limonade konden tappen. Na de 
pauze gingen de spelletjes verder tot aan de lunchpauze. Om de dag feestelijk af 
te sluiten was er ook voor elk kind een ijsje en een mooie groepsfoto mee naar 

huis.  
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3.7 Schoolreis 

Helaas kon de schoolreis niet doorgaan door de Corona maatregelen. Vandaar 
dat deze verzet is naar mei 2021. 

 
3.8 Sinterklaas 
Vrijdag 5 december 2020 waren Sint en Piet op de Constantijnschool! Sint was 

dit jaar in alle vroegte naar school gekomen om de kinderen te verrassen bij 
binnenkomst. Sint zat al klaar aan zijn ontbijttafel toen de kinderen de school 

kwamen binnenlopen. Piet heette de kinderen dansend en springend welkom  
Groep 1 tot en met 5 mocht op Audiëntie bij Sint en Piet. De kinderen hebben 
leuke stukjes opgevoerd.   

  
Groep 1 tot en met groep 4 krijgt een kado op 5 december. De bovenbouw 

maakt surprises voor elkaar. De donderdag voor 5 december krijgen alle 
kinderen op school een schoenkado.  
  

In de pauze krijgen de kinderen iets te drinken en pepernoten van Sint. Vanwege 
corona is al het eten dit jaar voorverpakt.  

  
3.8 Kerstmis 

Kerst zou in 2020 in de kerk worden gevierd. Door corona was dit helaas niet 
mogelijk. De commissie heeft activiteiten bedacht om toch een mooie 
kerstviering neer te zetten. De tijd was erg beperkt, tussen sint en de 

kerstvakantie zaten maar 2 schoolweken, waar ook nog een studiedag in viel. 
Om de ouders ook iets van de viering mee te laten maken, is er gekozen om een 

film te maken. In deze kerstfilm kwam het Christelijke kerstverhaal in een 
modern tintje aan bod. Alle groepen hadden een aandeel in de scènes en ook zijn 
er 4 liederen opgenomen. Alle groepen hebben een eigen knutselplaat gemaakt, 

die ook in de film was opgenomen.  
 

De oorspronkelijke viering zou zijn op 17 december. Helaas werden de scholen 
door Covid-19 gesloten op woensdag 16 december. Doordat er had gewerkt was 

aan de film en door de leerkrachten in de groepen, is het gelukt om op dinsdag 
15 december een kerstviering in de klas te doen. De film is in de klas 

uitgezonden en alle leerkrachten hebben de viering verder vormgegeven in de 
klas. De koek-en-zopie die geregeld was voor de 18e kon jammer genoeg niet 

doorgaan. De kerstfilm is voor de kerstvakantie gedeeld via social schools met de 
ouders, zodat zij hier ook van konden genieten.   
 

Naast de kerstfilm is er in samenwerking met de commissie ‘Constantijn helpt’ is 
er een goede doelen actie opgezet. Van de voedselbank hebben vrijwilligers in 

alle klassen iets verteld over het goede werk dat zij doen. Alle klassen konden 
meedoen aan de inzameling, door gekozen producten mee te nemen. Om de 
mensen die bij de voedselbank afnemen een persoonlijke boodschap van de 

kinderen van de school mee te geven, hebben de kinderen kerstkaarten 
geknutseld en die zijn meegegeven door de vrijwilligers van de voedselbank bij 

het afhalen.   
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4. Activiteiten 

 
4.1 Kledingactie 

De eerste inzamelingsactie in maart ging vanwege Corona niet door.  
 
In juni is er 550 kilo opgehaald en in november 430 kilo. Dit heeft samen bijna 

200 euro opgeleverd voor school!  
 

Iedereen hartelijk bedankt voor alle ingeleverde kleding.  
 
Wilt u weten wat Sam’s kledingactie allemaal doet of hoe u met uw bedrijf ook 

kleding kunt inzamelen? Kijk dan op https://www.samskledingactie.nl  
 

4.2 Constantijn helpt 
In 2020 is er in de klassen geld verzameld voor ons adoptiekind Ermeta.  
  

Vanwege Corona hebben we voor de zomervakantie geen acties gehad.  
  

Voor de kerstvakantie is in samenwerking met de kerst commissie een actie 
opgezet voor de Voedselbank van Woerden. Op 8 december 2020 zijn Elias en 
Jelle op school geweest en in alle klassen een korte presentatie gegeven over de 

voedselbank. Hierin kregen alle kinderen een lijstje mee met spullen om in te 
zamelen voor school.  

Vanwege een studiedag en de lockdown hebben we 4 dagen de tijd gehad om de 
producten te verzamelen. Er zijn in totaal 21 bananendozen vol verzameld voor 
de Voedselbank.  

Tevens is de actie in diverse media geweest.  
 

4.3 Avondvierdaagse 5km 
Wegens de nationale maatregelen omtrent Coronavirus heeft de Stichting JAVD 
op 15 maart 2020 een brief verzonden waarin aangegeven is dat de gehele JAVD 

is afgelast en in 2020 niet zou plaatsvinden.   
 

Avondvierdaagse 10km 
Wegens de nationale maatregelen omtrent het Coronavirus is ook de 
avondvierdaagse 10 kilometer afgelast in 2020.  

 
4.4 Oud Papier Actie (OPA) 

Elke maand staat de oud papier container bij school en daar wordt (gelukkig) 
nog altijd veel gebruik van gemaakt. Wij zijn blij met het oud papier en uiteraard 
ook de hulp die we maandelijks van ouders krijgen om het in de avond in 

ontvangst te nemen en in goede banen te leiden. De kinderen genieten ook erg 
van deze activiteit want van de opbrengst wordt altijd iets moois aangeschaft. 

Dit jaar wordt de opbrengst gebruikt voor de huur van de sportsterren kist. Deze 
kist bevat allerlei materialen waar de kinderen tussen de middag mee spelen.  
Dus heeft u of de buren altijd veel oud papier? Kijk even naar de data en 

verzamelen maar!  
Namens de OR en de kids #BEDANKT!  
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4.5 Bibliotheek 

Begin 2020 zijn we in de bieb commissie gestart met Thessa, Carlinda, Mirjam en 
Danita. Na de zomervakantie is Maartje in de plaats gekomen van Carlinda 

omdat haar zes jaar in de OR alweer voorbij waren.  
 

Het was een bijzonder jaar door alle Corona maatregelen.  
 

Na de zomervakantie was het gelukkig weer toegestaan dat er bieb moeders 
aanwezig zijn. We zijn gestart met een grote opruimactie waarbij een hoop oude 

boeken (die nooit meer werden gelezen) uit de bieb zijn gehaald.  
 
Ieder jaar hebben we een budget van €450,- te besteden. Dit jaar heeft de 

onderbouw €150,- aan boeken gekregen voor hun bieb. Er is €140,- uitgegeven 
aan een boek voor iedere klas tijdens de kinderboekenweek. De rest van het 

budget is besteed aan vervanging van kapotte boeken, bedankjes voor bieb 
moeders die stoppen en de aanschaf van nieuwe boeken voor de grote bieb.  

  
4.6 Lief en Leed 

De ouderdraad stuurt naar alle leerkrachten een kaart voor zijn of haar 
verjaardag. Daarnaast worden er attenties gekocht voor jubilarissen en bij o.a. 

pensioen, afscheid, geboorte van kind of huwelijk. 
 
4.7 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. Dit jaar 
hebben Olena, Danita en juf Yvonne zich vooral bezig gehouden met de 

aankleding van de school. 
 
4.8 Overige uitgaven OR 

De ouderraad betaald ook jaarlijks de KUVO-voorstellingen, de Koningsspelen en 
de sterrenkisten waar de kinderen in de pauze mee kunnen spelen. Daarnaast 

betaald de ouderraad mee aan de schoolshirts en word er gespaard voor het 
jubileumfeest van de Constantijnschool. 
 

 
 


