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Jaarverslag Ouderraad 2021 

Voorwoord 

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

kalenderjaar 2021 , ondanks de Corona uitbraak en de Corona Maatregelen. 
Dit verslag bevat de georganiseerde festiviteiten en activiteiten van het 
kalenderjaar 2021 ( januari t/m december ) in plaats van het schooljaar 

2020/2021. Aangezien de OR de jaarlijkse hoogte van uw ouderbijdrage bepaald 
en beheert, zijn wij het aan u verplicht om verantwoording af te leggen over de 

besteding van deze bijdrage. 
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, schoolshirts verkoop, 
en feesten op school. Het afgelopen jaar zijn er weer gezellige, creatieve en leuke 

activiteiten op school georganiseerd, welke u kunt vinden in dit jaarverslag. Altijd 
leuk om nog eens terug te lezen! En in het Constantijn Nieuws wordt u hiervan 

regelmatig op de hoogte gehouden. 
 

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 altijd erg blij met deze hulp. 

  
Het afgelopen jaar is wederom een vreemd jaar geweest. Door de uitbraak van 
het COVID-19, de maatregelen en de verplichte lockdown konden veel activiteiten 

niet doorgaan. De OR-leden mochten niet lijfelijk de school in. Gelukkig is het het 
gelukt om online en op afstand een aantal activiteiten door te laten gaan en een 

aantal activiteiten zijn verzet naar een later tijdstip. Er is geprobeerd om alle 
activiteiten door te laten gaan of een alternatief te bedenken.  
 

Denk in mogelijkheden is het nieuwe motto geworden. Er is gebleken dat we veel 
alternatieve activiteiten konden worden georganiseerd en dat  "anders" ook heel 

leuk kan zijn! 
 
We zijn erg blij dat ondanks enkele maatregelen en aanpassingen, de 13 dames 

van de huidige ouderraad zich weer vol enthousiasme en geheel vrijwillig zich 
willen inzetten om alle festiviteiten en activiteiten binnen de Constantijnschool 

goed te laten verlopen. 
 
Wij hopen dat u het jaarverslag en de berichten in het CN, u 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 
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Voorzitter 

 
 

2. Algemeen 
 
2.1 Samenstelling OR 

Tot aan juni van 2021 bestond de OR uit de volgende leden: 
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, Maartje van 
Ballegooijen, Rachel Hanegraaf, Jessica Pauw, 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   :Madelief de Bruijn, Jolanda van der Rijst, Michelle van Oosterum, 

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 2021 juf Caroline betrokken en was zij het 
aanspreekpunt voor de Ouderraad en het team. Na de zomer is dit juf Corine 

geworden. 
De OR is 2 keer bij elkaar gekomen voor een algemene vergadering en hebben er 

4 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   

Dit jaar was op donderdag 1 april de paasviering op school. April: het voorjaar wil 
al bijna beginnen....de lente komt eraan...de lammetjes springen al in de wei en 
het blijft steeds langer licht. ‘Licht’ was dit jaar dan ook het thema van de 

Paasviering.   
De OR heeft voor de ochtendpauze iets lekkers te eten en te drinken verzorgd.  

De viering werd dit jaar in eigen klas gevierd. Tijdens de viering staan we met de 
kinderen stil bij: hoe ‘donker’ en onzeker de afgelopen periode ook is geweest, eén 
ding is zeker .... het wordt elke dag weer licht. Daarom hebben de kinderen na de 

Paasviering een attentie (paaseitjes) mee gekregen die ze aan iemand konden 
geven waarvoor ze een lichtpuntje willen zijn. Misschien aan iemand die de 

afgelopen tijd ziek is geweest of zich alleen heeft gevoeld..... ‘wees een licht voor 
de wereld en schijn om je heen’.  
 

3.2 Kinderboekenweek/ Voorleesweek 
Dit jaar met de kinderboekenweek was het thema; Wat wil je worden?  

Het was een geslaagde en fantastische kinderboekenweek. Voor elke klas werd er 
een boek aangeschaft wat aansloot bij het thema. Voor de kleuterklassen waren 

het prentenboeken die over verschillende beroepen gingen.  
Uit de bieb hebben we boeken gehaald die op het thema aansloten. Bijvoorbeeld: 
Dokter, brandweer, politie en piloot.  

Dit hebben werd uitgestald zodat de kinderen konden kijken welke beroepen er 
waren en konden ze het boek ook lezen.  

Juf Yvonne heeft nog een hele leuke “zoek het plaatje bij beroep” gemaakt en de 
leerkrachten en meester Rob gingen verkleed als een beroep naar school.   
De boeken die besteld zijn voor de klassen zijn op een hele leuke manier, cadeau 

gegeven. Door meester Rob en Danita. Die het beroep van glazenwasser en 
toiletjuffrouw uitbeelden. Al met al een geslaagde kinderboekenweek.  

 
3.3 Zomerfeest/ Bingo 
Helaas ook dit jaar geen speurtocht of gezellig feest op het schoolplein maar een 

online activiteit via een livestream om het jaar goed af te sluiten. Alle kinderen en 
ouders/verzorgers konden zich opgeven voor de Constantijn Quiz. De Constantijn 

studio werd weer gezellig versierd in zomerse sferen, en de crew van 
cameramannen en technici waren ook weer aanwezig.   
De quiz bestond uit verschillende categorieën en was voor het hele gezin geschikt. 

Er waren presentatoren en deelnemers, callcenter dames, een notaris en razende 
reporters. Alle families kregen een goodiebag vooraf met een heerlijk recept voor 

zomerse hapjes, een Constantijn frisbee, wat lekkers, en een kleurplaat en een 
zomermemory met foto’s van alle leerkrachten.  
Er waren natuurlijk ook leuke prijzen te winnen met de vragen en met de foto met 

de attributen uit de goodiebag. Onder andere was er een cadeaubon van 
speelgoedwinkel Blik op hout, een bon om te gaan midgetgolfen en een 

bowlingcadeaubon te winnen.   
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3.4 Afscheid groep 8 

Of de afscheidsavond van groep 8 dit jaar door kon gaan, was weer de grote vraag. 
Door de Corona-maatregelen was er dit jaar een alternatief programma. De 

commissie heeft samen met de school verschillende scenario’s bedacht om er toch 
een leuke avond van te maken. Er was toestemming om in twee shifts de musical 
op te voeren voor de ouders. Uiteraard werden de Corona-maatregelen goed in 

acht genomen. Zo kon iedereen, op 1,5 meter afstand van elkaar, van de musical 
genieten. De kinderen hebben de musical prachtig opgevoerd. Helaas konden 

grootouders/broertjes en zusjes de musical niet bijwonen. Voor hen was een live 
stream opgezet, waardoor toch iedereen de musical kon 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 met een borrelplankje 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 tegel met alle namen van de kinderen erop, 
die op het schoolplein bij de ingang ligt. Op de laatste schooldag hebben de 

kinderen nog een lekkere lunch van de OR ontvangen. We kunnen, ondanks de 
maatregelen, terugkijken op een goed geslaagde afscheidsavond.    
  

  
3.5 Kleuterfeest 
Op woensdag 29 september hebben wij het Woeste Willem Water Wereld feest 
gevierd.(letterlijk) Want het was heel slecht weer, gelukkig konden wij gebruik 

maken van de hele school. Omdat groep 3-7 op schoolreisje waren.  
Het was een leuk thema, met veel mogelijkheden. (zeker veel waterspelletjes)  

Dit jaar waren er 65 kleuters en 27 groep 8 leerlingen, er waren goede 
combinaties gemaakt met groepjes kinderen. (We hadden dit jaar ook 4 OR 
leden, en als extra handjes ook de gymjuf / onderwijs assistent en stagiair groep 

8)  
We zijn de dag gestart met een groepsfoto, het uitzwaaien van de kinderen die 

op schoolreis gingen en daarna een verhaal / toneelstuk over Woeste Willem.   
Na het toneelstuk werden de groepjes bij elkaar gezocht. En toen was het 

eindelijk tijd om te starten met de spellen. Het springkussen en het  schminken 
waren weer een groot succes.  
Tussendoor een drankje bij de limonadetap en schatkist snoepjes, als lunch 

hebben ouders pannenkoeken gebakken die warm en opgerold met suiker 
werden gebracht op school.  

Na de lunch werd er nog een waterijsje gegeten en was het al tijd om naar huis 

te gaan. De groepsfoto kregen de kinderen mee naar huis.  
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3.6 Alternatieve schoolreis. 

Schoolreis 2020 hebben we niet door laten gaan vanwege corona. De Efteling werd 
geannuleerd. Omdat we in het voorjaar 2021 steeds meer versoepelingen kregen 

werd besloten dat we toch iets voor de kinderen wilden regelen.  
Uiteindelijk op 28 mei was het zover. Er stond een mega stormbaan op het 
grasveld naast school. Een voetbaldoel, mega dartbord, sjoelbakken, grote voetbal 

en een heuse snoepkraam op het plein.  
Omdat de klassen niet door elkaar mochten zijn de groepen verdeeld, iedere klaar 

mocht een uur op de stormbaan, een uur op het plein en er was keuze tussen 
bingo in de klas met echte prijzen. Met je consumptie bonnen kon je lekkers en 
drinken halen bij de kraam.  

Het weer was fantastisch,  en het was heerlijk om al die vrolijke gezichten te zien 
na de lockdown! Aan het einde van de schooldag ging iedereen tevreden naar huis.  

 
3.7 Schoolreis 
In september 2021 was het na lang wachten eindelijk zo ver. We gingen met groep 

3 tot en met groep 7 naar de Efteling.  Vanwege corona ging dit in 2020 niet door.  
De dubbeldekker bussen vertrokken op tijd, en na een feestje in de bus kwamen 

we rond 10.30 uur in Kaatsheuvel aan. Ondanks en dankzij de regen hebben we 
veel attracties bezocht en zijn we flink nat geworden. Dit mocht de pret niet 

drukken. Omstreeks 16 uur zaten we allemaal weer in de bus, en na een lange rit, 
inclusief wegafsluiting op de A12 waren we rond 18 uur met alle juffen, meesters, 
begeleiding en kinderen weer in Woerden. 

  
3.8 Sinterklaas 

Maandag 29 november mochten alle kinderen op school hun schoen zetten. De 
volgende dag waren de schoenen gevuld met een jojo en pepernoten.  
  

Vrijdag 3 december 2021 kreeg de school hoog bezoek. Sint en zijn twee pieten 
waren al vroeg naar school gekomen om de kinderen bij binnenkomst te 

verrassen. In een schitterende keuken die was gemaakt op het podium heette 
Sint alle kinderen welkom. Buiten stonden de pieten met kinderen uit groep 6, 7 
en 8 volop te dansen. Groep 1 tot en met 5 mochten op Audiëntie bij de Sint en 

Pieten. Voorafgaande aan dit feest was er een bakwedstrijd gehouden. De 
kinderen die thuis iets gebakken hadden en dit per foto aan Sint hadden laten 

zien kregen van Sint een lekkere Chocoladeletter. Iedere groep bracht Sint een 
mooi baksel die de kinderen in de klas gemaakt hadden. Na het bezoek aan Sint 
kreeg ieder kind een lekkere chocolade lolly. Groep 1 tot en met 4 kreeg een 

cadeau van Sint. Groep 5 tot en met groep 8 heeft surprises gemaakt. In de 
ochtendpauze kregen alle kinderen drinken en een speculaaskoek. Nadat de 

Pieten nogmaals gestrooid hadden verliet Sint met de Pieten rond 13.00 uur de 
Constantijnschool.  
 

 
 

 
 
 

 
 

3.9 Kerstmis 
Door Corona kon de geplande wandeling niet door gaan.  
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Er zijn materialen aangeschaft en deze liggen ter bewaring bij Rob. Dit om te 

voorkomen dat de spullen zoek raken. Komend jaar (2022) is voor nu het besluit 
genomen om dan alsnog de avondwandeling te organiseren.  

In de klassen hebben de leerkrachten een kerstviering gehouden. Daarnaast 
hebben alle kinderen de weken ervoor, glazen potjes gespaard. Deze zijn versierd 
in de klas. De meeste kinderen kregen 2 versierde potjes met een lichtje, mee 

naar huis. Eén om zelf te houden en één om weg te geven aan iemand om een 
hart onder de riem te steken en een lichtje te laten schijnen in de duisternis. 

Namens de ouderraad is als kleine kerstattentie voor de kinderen op de vrijdag 
voor de lockdown een pakje drinken en iets lekkers aangeboden.  
 

4. Activiteiten 
 

4.1 Kledingactie 
Ook dit jaar is er kleding ingezameld voor Sam’s Kledingactie. De opbrengst was 
dit jaar voor de schoolkinderen in Oeganda. We helpen hiermee en de school 

krijgt een kleine bedragen per kilo. Waarvan wij als school extra dingen kunnen 
doen/kopen.    

In Maart is er 235 kilo opgehaald in Juni/Juli 270 kilo en in November 210 kilo. 
Dit heeft samen bijna 150 Euro opgeleverd voor school. Namens de OR iedereen 

bedankt voor het inleveren. https://www.samskledingactie.nl  
 

4.2 Constantijn helpt 
In 2021 zijn er door de commissie Constantijn helpt 2 activiteiten georganiseerd.  

In mei de 24 uur van Woerden. Hierbij hebben de kinderen via sponsoring geld 
opgehaald voor het Inloophuis leven met kanker, KWF en het prinses Máxima 

Fonds.  
In totaal is er een bedrag van bijna 6000 euro opgehaald  
De tweede activiteit was het inzamelen van knutselspullen voor de 

speelgoedbank in Woerden.  
Hierbij zijn er 21 dozen vol met knutselspullen verzameld en aan de 

speelgoedbank overhandigd. Er zijn 20 dozen met spullen ingezameld waarvan 
er 120 knutselpakketjes zijn gemaakt door de vrijwilligers van de 
Speelgoedbank. 

Het hele jaar door staan er in de klassen potjes waar geld in wordt verzameld 
voor adoptiekind Ermeta. Dit geld wordt via stichting Woord en Daad verzonden 

zodat Ermeta naar school kan gaan en wordt voorzien in andere basisbehoeftes.  
 
4.3 Avondvierdaagse 5km 

Wegens de nationale maatregelen omtrent Coronavirus heeft de Stichting JAVD 
een brief verzonden waarin aangegeven is dat de gehele JAVD is afgelast en in 

2021 niet zal plaatsvinden. Er was echter wel een alternatieve Avondvierdaagse 
die kon worden gelopen door kinderen en ouders.  
 

Avondvierdaagse 10km 
Wegens de nationale maatregelen omtrent het Coronavirus is ook de 

avondvierdaagse 10 kilometer afgelast in 2021.  
 
 

 
4.4 Oud Papier Actie (OPA) 

https://www.samskledingactie.nl/
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Ook dit jaar staat de oud papier container weer maandelijks bij school en daar 

wordt (gelukkig) Heel veel gebruik van gemaakt. Afgelopen jaar kwamen wij 
erachter dat de Constantijn nog een van de weinige scholen is die een container 

hebben staan, met die reden zijn we op een andere manier gaan flyeren en 
communiceren we nu ook maandelijks via de social media kanalen dat hij weer 
klaar staat. Dit heeft de laatste twee maanden een enorme hoeveelheid papier 

opgeleverd waarvoor grote dank!  
Wij zijn uiteraard ook nog altijd enorm blij met de hulp die we maandelijks van 

ouders krijgen om het in de avond in ontvangst te nemen en in goede banen te 
leiden.   
Van de opbrengst wordt altijd iets nieuws aangeschaft voor de huur van de 

sportsterren kist. Deze kist bevat allerlei materialen waar de kinderen tussen de 
middag mee spelen.   

Ook dit jaar weer enorm bedankt voor het inzamelen, vanuit de Constantijnschool 
gaan we hier ook komend jaar nog mee door.  
Hou de socials in de gaten voor de data en tijden tot snel! bij de container  

   
Dus heeft u of de buren altijd veel oud papier? Kijk even naar de data en 

verzamelen maar!  
Namens de OR en de kinderen #BEDANKT!  

  

4.5 Bibliotheek 
Afgelopen jaar zijn er heel veel nieuwe boeken aangeschaft voor de bieb. 
Hierdoor konden we ook de bieb opruimen. Dat wil zeggen dat we gekeken 

hebben naar welke boeken het meest en het minst gelezen werden. En we 
hebben gekeken of er boeken vervangen moesten worden. Daardoor is er veel 

ruimte gekomen in de bieb karren.  
Zo is ook het idee ontstaan om 1 kant van een bieb kar leeg te houden. Hierdoor 
kunnen we bijvoorbeeld nieuwe boeken zichtbaarder maken voor de kinderen, 

maar bijvoorbeeld met als thema, griezelig, waar dan boeken neergezet kunnen, 
met dit thema. Zoals de griezelige boeken van van Paul van Loon (de 

griezelbus). Op elk nieuw boek in de bieb komt op de rug een sticker met NIEUW 
erop. Dit om het nog extra onder de aandacht te brengen.  
Verder is er een nieuwe laptop gekomen, de oude was echt aan vervanging toe. 

Deze is betaald door school  
En de bieb wordt gedraaid door de kinderen en Danita houd een oogje in het zeil 

en dat gaat heel erg goed.  
De bieb karren zijn in de zomervakantie aangepast omdat ze heel lastig konden 
rijden/sturen.   

  
 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 versieringen op de ramen en 
bij de deuren. Of de aankleding in 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. 

Bedankt dames voor jullie tijd en creatieve ideeën. 
 
 

 


