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Voor u ligt het jaarverslag van de OuderRaad (OR) van de Constantijnschool over het 
kalenderjaar 2016.  
Dit verslag bevat de festiviteiten en de activiteiten van het kalenderjaar 2016 in plaats 
van het schooljaar 2015/2016. 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 2016 bestond de OR uit de volgende leden: 
Voorzitter  : Anneke Steggink 
Secretaris  : Chantal van Brenk 
Penningmeester : Annet Raaphorst 
Overige leden : Anja Boot, Carlinda van Dam, Erica Klerk, Cindy Kneefel (vanaf 

1-3-2016) Leontien van Hekken, Jolanda Domburg, Patricia van 
den Bosch, Mirjam Otto,  Yvonne Hoebers 

Na de zomervakantie van 2016 waren de volgende leden actief voor de OR: 
Voorzitter  : Erica Klerk 
Secretaris  : Chantal van Brenk 
Penningmeester : Annet Raaphorst 
Overige leden : Anja Boot, Carlinda van Dam, Cindy Kneefel, Marjolein van 

Koningsbrugge, Maaike Boom,  Mirjam Otto,  Patricia van den 
Bosch, Yvonne Hoebers 

                                    

2.2 Vergaderingen 
Vanuit het team van leerkrachten woonden tot aan de zomervakantie juf Willy van Vliet 
en juf Marina de OR-vergaderingen bij. Na de zomervakantie hebben juf Marina en juf 
Caroline 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. Voor 2016 is het thema techniek 
gekozen. In anderhalve week tijd werd in alle klassen aandacht besteed aan dit thema. 
Er werden activiteiten gedaan zoals proefjes doen in de techniekbus, ouders die lessen 
over een specifiek technisch onderwerp kwamen geven of een piramide bouwen van 
bamboestokken. Het thema werd afgesloten met een speciale inloopavond. Bij 
binnenkomst kregen alle kinderen een strippenkaart met daarop allerlei activiteiten die 
de kinderen konden gaan doen of bekijken. De activiteiten zoals raket rietje, drone 
presentatie en zwemmende peper stonden verspreid door de hele school. Waarbij het 
speellokaal specifiek ingericht was voor de jongere kinderen. Het was een leerzame en 
leuke projectweek! 

3.2 Pasen 
Dit jaar werd Pasen in de Maranathakerk gevierd.  De viering werd in vorm van een 
musical gedaan, waaraan zowel leraren als leerlingen hebben meegedaan. De musical gaf 
het beeld  de Here Jezus weer. Het begon bij de intocht van Jeruzalem en eindigde na 
de opstanding van de Here Jezus. De musical werd afgewisseld door verhalen en liedjes 
welke gedeeltelijk werden begeleid door kinderen die een muziekinstrument bespeelden. 
Het was een mooie viering waarvan een ieder heeft genoten. Bij de uitgang werd er 
gecollecteerd voor stichting de Mantelmeeuw. 

3.3 Zomerfeest 
Ivm de slechte weersomstandigheden kon het zomerfeest helaas niet doorgaan, dit tot 
grote teleurstelling van velen! 

3.4 Afscheid groep 8 
Op vrijdag 1 juli werd er afscheid genomen van de kinderen uit groep 8. Het begon met 
het rode loper moment voor alle kinderen met de bijbehorende (kinder)champagne. Alle 
genodigden werden ontvangen met een kopje koffie of thee en aansluitend een 
welkomstwoord door meester Rob. Daarna was het eindelijk zo ver….de musical            
“Herrie op het eiland” begint! Het was een prachtige uitvoering waarin de kinderen 
schitterden en er ook veel gelachen werd. Bij het afscheid rolden enkele tranen. Na het 
overhandigen van de cadeaus was iedereen wel aan een hapje en drankje toe. Door de 
onstuimige weersvoorspellingen was de hal in het thema ‘tropisch’ ingericht.  Vooral de 
watermeloenen vielen in de smaak en niet alleen bij de kinderen. Er werd gegeten, 
gedronken, geknuffeld, afscheid genomen en vooral genoten van deze bijzonder avond. 
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3.5. Kleuterfeest 
Donderdag 22 september was het dan eindelijk zover! De zon scheen en het plein was 
versierd. De kinderen werden ontvangen door kaasmeisjes en de kleuterjuffen met 
meester Cees die geheel in “ik hou van Holland” stijl verkleed waren. Na het uitzwaaien 
van de kinderen die op schoolreisje gingen was de opening. Er werd een kort 
toneelstukje gedaan waarin een kind uit Syrië op school bleek te komen. Ze sprak de 
Nederlandse taal nog niet zo goed, maar gelukkig konden de kinderen haar helpen en 
werd er verteld over Holland. Daarna volgden vele Oer Hollandse spelletjes zoals 
spijkerbroek hangen, koek happen en koe melken. De kinderen uit groep 8 hebben de 
kleuters voortreffelijk geholpen. Als afsluiting hebben de kinderen heerlijke 
pannenkoeken gegeten.  Met een leuke foto als herinnering ging iedereen moe maar 
voldaan naar huis! 

3.6 Schoolreis 
Papier hier……Hallo, hallo! 

Nou daar werd in de bus al aardig voor gespaard! Nog geen minuutje in de bus zittend 
werd al het snoep en lekkers uit de tas gehaald en de papiertjes werden bewaard, want 
ook Holle Bolle Gijs moest natuurlijk een lunch krijgen…. 

De busreis ging voorspoedig en echt stipt om 10 uur stonden de kinderen te trappelen 
voor de ingang van de Efteling. Groep 6 en 7 renden natuurlijk op de achtbanen af en de 
stoere nieuwe attracties, terwijl de groepen 3,4 en 5 een weg vonden naar de 
Droomvlucht en Villa Volta. Heerlijk…nergens lange wachtrijen en vaak kon er zo 
doorgelopen worden om vervolgens nog een keertje te gaan. Het weer zat ook mee, de 
zon scheen volop zonder dat het te warm was. Af en toe een hapje en een drankje 
tussendoor en weer door…Van het Sprookjesbos, de Vogelrock, een zweefmolen, de  
Python naar de Baron tot aan de prachtige show in het Ravelijn. Er was zoveel te doen 
en te zien. Om 15.45 uur vertrokken de bussen met voldane kinderen terug richting 
school waar om 17 uur werd aangekomen. Het was een super geslaagde, wonderlijke, 
zonnige sprookjesdag in de Efteling. 

 

3.7 Sinterklaas 

Dit jaar kwam Sinterklaas met een cabriolet naar de Constantijnschool. Alleen was hij 
twee Pieten kwijt. Plots kwam er een Piet aan op een bakfiets met een reuze taart erop. 
O jee, de taart begon te bewegen… en al etend kwam er een piet uit. De taart was 
bedoeld voor alle kinderen van school en nu is er niets meer over? Gelukkig heeft 
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Sinterklaas een oplossing! Hij heeft via een moeder van school voor alle kinderen een 
cupcakeje geregeld! Wat een feest! Na een dansje van twee meisjes uit groep 8 en twee 
meisjes uit groep 3 is iedereen naar binnen gegaan. Sinterklaas en zijn Pieten zijn langs 
alle klassen gegaan en zo werd het een hele gezellige Sinterklaasdag in de school! 
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3.8 Kerstmis 

Dit jaar werd het kerstfeest gevierd in de Maranathakerk. Stille nacht, Heilige 
nacht….dat zingen we over de nacht waarin de Here Jezus werd geboren. Het is nacht 
en iedereen slaapt. Nou ja iedereen? Tijdens de viering werd er een kerstspel gedaan. 
De herbergier is nog wakker, hij wil graag slapen maar voor hem is het geen stille nacht. 
Telkens wordt hij gestoord: Door mensen die een slaapplek zoeken, door Jozef die 
dekentjes nodig heeft voor het kindje Jezus, door het verblindende licht van de Engel, 
door de Herders en door de Wijzen die het kindje Jezus zoeken. 

Naast dit kerstspel, werd er uit de bijbel gelezen en gebeden. Er werden liederen 
gezongen die gedeeltelijk werden begeleid door kinderen op een muziekinstrument.  

Aan het einde van de viering is er gecollecteerd voor ‘het Kerstdiner Woerden’.. Deze 
organisatie heeft op eerste kerstdag een lekker en mooi kerstdiner verzorgd voor 
minderbedeelde Woerdenaren. 
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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 besteed aan de extra   
activiteiten die georganiseerd zijn in de projectweek.  
 
 
4.2 Zending 
Januari-juli  

In januari hebben we een lege flessen inzamelingsactie gehouden. Op het podium in de 
hal stonden grote karren waarin de kinderen lege plastic flessen konden doen. De 
opbrengst hiervan was voor de adoptiekinderen van onze school Ermeta en Valery. 

In mei is er een actie gehouden voor de Clini Clowns. Een aantal weken is het 
zendingsgeld voor deze organisatie ingezameld. Daarnaast is er tijdens de inloopavond 
op 31 mei een envelop trek actie gehouden. De kinderen konden voor 50 cent een envelop 
trekken waarbij ze altijd prijs hadden. De prijzen waren gesponsord, dus de gehele 
opbrengst was voor de Clini Clowns. 

Vlak voor de zomervakantie is de adoptie van Valery gestopt omdat ze is verhuisd naar 
een andere regio. Omdat de opbrengsten uit de kerkjes in de klas al langere tijd 
teruglopen is er besloten om 1 adoptiekind te gaan steunen ipv twee. 

September-december  

Aan het begin van het schooljaar is de naam zending gewijzigd in Constantijn helpt…een 
naam die moderner is en beter past. 

In december is een actie gehouden voor de Voedselbank Woerden. In alle klasse werden 
producten ingezameld. Aan het eind van de actie konden 25 goed gevulde bananendozen 
aan de Voedselbank Woerden aangeboden worden, samen met een geldbedrag wat in 
dezelfde weken in de klassen was opgehaald. 

In de periode dat er geen actie gehouden is, was het geld uit de kerkjes bestemd voor 
de adoptiekind(eren). 
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4.3 Avondvierdaagse 

4.3.1. Avondvierdaagse 5km 

Retteketet…..We hebben er weer een heleboel medailles bijgezet!  En met wat een pret 
hebben we weer een presentatie neergezet! Alle avonden hebben we het weer gered om 
vervolgens te verlangen naar een heerlijk bed…. Wat een toppers weer dit jaar met de 
Jeugdavondvierdaagse. Kinderen van 5 t/m 9 jaar hebben 4 avonden lang gelopen met 
een mooie medaille als beloning!! Alle kinderen kregen een ijsbon van de ouderraad om op 
een later tijdstip in te wisselen voor een heerlijk ijsje! Vele ouders hebben meegelopen 
en de kinderen begeleid, waarvoor onze hartelijke dank! 

4.3.2. Avondvierdaagse 10km 

80 Leerlingen hebben van 6 t/m 9 juni de avondvierdaagse 10 KM gelopen. 

Kinderen uit de groepen 6,7, 7/8 en 8 zijn vier avonden gestart vanaf het Brediushonk 
voor een fikse 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 of een pakje drinken. 

Na de laatst 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 eventueel wat extra dingen voor de kinderen 
bekostigen. De openingstijden van de container zijn overdag tot 15.30 uur en ’s avonds 
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 2016 draaide de schoolbieb weer heel goed. We hebben veel nieuwe boeken 
kunnen aanschaffen. Ook dit jaar zijn er “de mysterie-boeken “ weken geweest. Een 
aantal boeken werd ingepakt met bovenop elk ingepakt boek zat een briefje met 
kernwoorden over het boek. Zo werden de kinderen gestimuleerd om een boek te kiezen 
op basis van inhoud in plaats van de plaatjes op de buitenkant of omdat klasgenoten het 
boek hebben gelezen. 

Het thema van de Kinderboekenweek begin oktober was “Voor altijd jong”. Bij de 
opening kreeg elke groep uit de rollator van “oma Mirjam” een nieuw kinderboek om in de 
klas  
(voor) te lezen. Op een woensdag zijn de opa’s en oma’s van de kinderen uit groep 1 t/m 
4 in de klassen geweest om te zien op welke manier hun kleinkinderen les krijgen. 
De kinderen uit groep 5 en 6 hebben wat gedronken en spelletjes gedaan met de opa’s 
en oma’s uit ‘t Oude Land. Groep 7 heeft voorgelezen aan de kinderen van ’t Klavertje 4 
en de kinderen van groep 8 zijn op bezoek geweest bij de ouders van meester Cees in ’t 
Oude Land. Wat een bijzondere momenten heeft dit opgeleverd!

Jaarverslag OuderRaad 2016


