Jaarverslag 2017 - 2018
Oudercommissie Vlieger
KBS De Vlieger 3
Locatie Ingelandhof

19 november 2018
Beste ouders, verzorgers, team van de Vlieger en bestuursleden,

Hierbij het verslag van de activiteiten die door de oudercommissie zijn georganiseerd in het
schooljaar 2017-2018.
We kijken terug op een geslaagd schooljaar met evenementen waar voor de kinderen leren
met plezier de boventoon voerde. De rol van de oudercommissie was (en is) het
ondersteunen van de leerkrachten bij de organisatie van deze activiteiten voor alle kinderen
van Vlieger 3.
We zijn erg blij met de vele hulp van verschillende ouders, zonder hen is de school niet zo
mooi versierd. Niet alleen op de Ingelandhof maar ook voor de groepen 7 welke dit
schooljaar bij de Boxem les kregen.
Communicatie met de ouders via Klasbord bleek een uitstekend middel om hen te bereiken.
In het jaarverslag hieronder wordt per georganiseerd evenement uitgelegd hoe het verlopen
is. De samenwerking met de docenten en verschillende ouders verliep uitstekend afgelopen
jaar.
Hierbij willen we nogmaals iedereen bedanken die het afgelopen heeft bijgedragen aan de
leuke activiteiten welke voor de kinderen zijn georganiseerd. Met jullie hulp kunnen we
terugkijken op een fantastisch jaar.
Als bijlage bij het jaarverslag is de financiële verantwoording toegevoegd, welke is opgesteld
door de penningmeester. Hieruit blijkt dat we alle activiteiten hebben kunnen bekostigen
vanuit de ouderbijdrage.
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Evaluatie activiteiten
Schoolreisje
Binnen de 3-jaarlijkse cyclus (pretpark, dierenpark, educatief) was dit jaar een bezoek aan
de dierentuin aan de beurt.
Dit jaar hebben we bij de evaluatie voor het eerst ook de kinderen uit de leerlingenraad om
hun mening gevraagd. Hun meningen staan hieronder erbij vermeld.
We hebben er voor gekozen de groepen 3, 4 en 5 naar Dierenpark Amersfoort te laten gaan
en de groepen 6 en 7 naar Burgers’ Zoo in Arnhem. De keuze van dierentuin werd mede
bepaald door de maximale tijd die nodig is voor de reis ernaar toe. Deze mag naar onze
mening niet langer dan een uur zijn. Dit keer hadden we helaas file op de terugweg in
verband met ongelukken op de weg, maar de kinderen hebben de reistijd niet als vervelend
ervaren.
Ook dit jaar hebben we ervoor gekozen langere tijd in het park door te brengen. De meeste
kinderen vonden het prettig dat ze zoveel tijd te besteden kregen in het park. Per jaar zal er
worden gekeken of het wenselijk is de tijden aan te passen.
De organisatie van busmaatschappij Blok tijdens de reis en in het park was prima. Het
serveren van de lunch verliep vlekkeloos in beide parken.
Dit jaar was er voor het eerst een combinatie met een Vliegercafé voor alle ouders. Dit
maakte het wachten op de kinderen een stuk aangenamer, vooral voor de ouders die
wachtten op de bus uit Arnhem, die een half uur vertraging had.
Voor herhaling vatbaar dus!
Verbeterpunten:
De kinderen gaven aan dat er verschillende regels gelden in de verschillende bussen over
het wel/niet eten of drinken in de bus. Volgend jaar zal aan de busmaatschappij worden
gevraagd hierover eenduidige regels te maken.
Budget:
We zijn binnen het budget gebleven.
Kleuterfeest
In 2017 is het kleuterfeest op 6 oktober georganiseerd. We hebben voor de zomervakantie al
een keer bij elkaar gezeten met de kleuterfeestcommissie. Dit jaar hebben we weer gekozen
voor een spelletjescircuit op school met als afsluiter een voorstelling van Magic John.
Doordat we al voor de zomervakantie bij elkaar hebben gezeten, konden we al dingen
reserveren.
Voor de zomer is er in het vliegernieuws een “ save the date” gezet, zodat (hulp)ouders
weten wanneer het kleuterfeest is.
Bij het spelletjes circuit hebben we gekozen voor een afwisseling van rustige en drukke
spelonderdelen. Dit werkte goed. Ook omdat de kleuters nog relatief jong zijn bij de start van
het schooljaar. De leerlingen van groep 8 hebben de kinderen hierbij goed en enthousiast
begeleid. Omdat er dit jaar 3 groepen 8 waren, konden kinderen zelf aangeven of ze wilden
helpen. Hierdoor was elk kind goed gemotiveerd.
(hulp) ouders hebben met de groepjes meelopen. Groep 8 zorgde voor de begeleiding bij de
spelonderdelen en catering. Dit is goed verlopen.
Na het spelletjescircuit hebben we een half uur pauze ingelast. De kinderen konden in de
klas zelf een fruitspiesje met lekkers maken en opeten. Daarnaast kregen ze lekker wat te
drinken.
Na de pauze is de ochtend afgesloten met een voorstelling van Magic John. De voorstelling
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was erg geslaagd. Hij deed het zeer enthousiast en speelt in op wat hij ziet. Hij betrekt de
kleuters er goed bij. Een uur is voor de kinderen lang genoeg. Magic John heeft voor elk kind
een ballon gemaakt. Dit kregen zij mee naar huis.
Na de voorstelling hebben de kleuters nog een ijsje gekregen. Ook groep 8 kreeg een ijsje
als bedankje.
Voor de kinderen zijn dit jaar wederom buttons besteld met een kleur die aangeeft welke
kinderen bij elkaar horen en zijn voorzien van naam. Dit jaar hebben we er voor gekozen om
groep 8 geen button te doen. Dit was een prima keuze.
Verbeterpunten
plattegrond uitwerken voor groep 8, zodat ze weten waar het onderdeel staat.
De volgende keer zou het goed zijn om na een aantal rondes de leerlingen van groep
8 te laten wisselen van spelonderdeel.
Budget
We zijn dit jaar ruim binnen budget gebleven.
Kinderboekenweek
Dit jaar is er bewust voor gekozen de viering van de Kinderboekenweek niet al te groots aan
te pakken. Dit omdat o.a. het schoolreisje in dezelfde week viel.
Binnen schooltijd is er wel aandacht geweest voor extra bezoek aan de bibliotheek omtrent
het boek de Gruffalo (groep 3), een escaperoom (voor groep 7) en de workshops Ti-TakTakkemonsters, Lettermonsters en Regenmonsters van ZoGemaakt voor de andere klassen.
Ook werd er weer Kindervoorlezen georganiseerd en de jaarlijkse Voorleeswedstrijd.
Van de Oudercommissie werd dit jaar eigenlijk alleen verwacht dat zij beide locaties
(Ingelandhof en De Boxem) zouden versieren. Het thema was Griezelen, dus hadden we
heel veel materiaal om de scholen leuk aan te kleden. Dit werd alom gewaardeerd.
We hadden op basis van ervaring van vorig jaar ingeschat geen hulptroepen te hoeven
inschakelen voor de versiering, maar dat was een misrekening. Het team was tot ’s avonds
laat aan het versieren op school.
Verbeterpunten:
Volgend jaar zullen we meer hulpouders inschakelen bij het versieren van de school voor de
Kinderboekenweek.
We zullen vanaf volgend jaar vroeger beginnen met de voorbereidingen, zodat er wellicht
ook meer gebruik kan worden gemaakt van andere (gratis) activiteiten.
Budget:
We zijn binnen het budget gebleven.
Sinterklaas
Dit jaar is er een oproep voor het versieren van school en het inpakken van de cadeautjes
per mail uitgegaan. Deze is centraal gestuurd. Daarnaast is er via klasbord een oproep
gedaan. De opkomst van ouders was dit jaar wederom hoog. De school zag er ook mooi
versierd uit. De Boxem is door de oudercommissie zelf versierd.
Het sinterklaasjournaal wordt voor de lagere groepen als verhaallijn gebruikt. Dit vinden de
kinderen erg leuk, omdat dit goed wordt gevolgd.
Voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 zijn cadeautjes gekocht. Per klas hebben we dit jaar
2 reservecadeaus gekocht. Uiteindelijk hadden we voor groep 1 geen reservecadeau door
extra instroom en dit bleek ook voldoende te zijn. Daarnaast konden we cadeaus van vorig
jaar wederom gebruiken, omdat we hetzelfde cadeau hadden gekocht voor 2 groepen. De
overgebleven cadeautjes kunnen ingezet worden voor andere activiteiten. De cadeautjes zijn
voor elke groep goed in de smaak gevallen.
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De kinderen van groep 5 tot en met groep 8 hebben lootjes getrokken en kopen zelf een
cadeautje voor de waarde van vijf euro. Hiervoor hebben zij een envelop met vijf euro
gekregen, geleverd door de oudercommissie. De leraren per groep hebben ook vijf euro
ontvangen om mee te kunnen doen.
Alle kinderen hebben een lekkernij in hun schoen gekregen.
De samenwerking met de leerkrachten is goed verlopen.
De sint en zijn pieten hebben dit jaar hun werk weer goed gedaan. Ze kwamen aanrijden in
een cabrio, de vraag is of dit door ieder kind goed is opgemerkt en of dit toegevoegde
waarde biedt voor volgend jaar. Tevens opletten dat ouders het zicht van de kinderen niet
belemmeren. Er was een goede samenwerking tussen de sint en zijn pieten. We kunnen de
sint voor volgend jaar weer benaderen. Waarschijnlijk moeten we wel op zoek naar nieuwe
pieten voor volgend jaar. De pieten die het de afgelopen jaren hadden gedaan hebben
aangegeven er mee te gaan stoppen. Dit jaar hadden we door omstandigheden 2
invalpieten. Een meisjespiet was ook dit jaar een zeer goede aanvulling.
Verbeterpunten:
Volgend jaar kijken of het een meerwaarde is om te strooien in de hogere klassen. Nu
was het vooral gooien en lagen veel pepernoten op de grond.
Bij het opruimen van de school beter aangeven waar ouders zich kunnen melden. Dat
was niet voor iedereen duidelijk.
De pauze voor de sint en zijn pieten mag tussendoor wel iets langer.
Budget:
De oudercommissie is binnen het gestelde budget gebleven.
Kerst
De aankleding was goed, de opkomst voor het versieren was niet groots. Misschien is het
een idee om een andere avond te plannen als versieravond, om zo de opkomst te verhogen.
Eventueel leerlingen samen met leerkrachten betrekken bij versiering van de gang.
Dit jaar hadden we geen beschikking over een kerk waar we de viering konden verzorgen
(de woensdag was een optie maar dat was niet wenselijk omdat er daarna nog twee dagen
reguliere schooldagen achteraan kwamen). Hierdoor is er geen gezamenlijk samenzijn
geweest en hebben leerlingen in hun eigen klas de viering gedaan om 17 uur. Op dezelfde
tijd werd er door de OC een kerstmarkt buiten georganiseerd voor de ouders. Glühwein,
chocomelk, koekjes en kerststol werd verzorgd. Dat wat over was, kon teruggebracht worden
naar de Jumbo. Dit was erg geslaagd. De partytent van school werd opgezet en een
kerstmuziekje maakte de sfeer compleet.
Na de viering in de klassen (ongeveer 20 minuten) hebben de kinderen zelf gemaakte
spullen verkocht aan de ouders, waarbij de opbrengst aan Serious Request is geschonken.
Het eindbedrag is uiteindelijk niet duidelijk aan de ouders gecommuniceerd. Het bleek een
doel dat erg leeft onder de ouders, geslaagde actie dus. Kinderen hebben zich ook flink
ingezet tijdens de markt. De markt werkt gehouden op de gang voor de klaslokalen, hierdoor
werd het erg druk op de gangen.
Het maken van kerstbakjes is goed bevallen. OC heeft voor oase, kaarsen en kerstballen
gezorgd, kinderen namen zelf kerstgroen, versiering en een bakje mee.
Oc heeft meerdere korte momenten met de leerkrachten overlegd, dit beviel beter dan 1 of 2
keer een lang moment. De communicatie en de samenwerking verliep goed.
Verbeterpunt is op tijd de kerk vastleggen zodat een gezamenlijke viering mogelijk wordt.
Versieren aantrekkelijker maken waardoor er meer opkomst is van ouders. Terugblik over de
organisatie in vliegernieuws vermelden incl. opbrengst kerstmarkt.
Dit jaar is er voor gekozen om geen buffet te verzorgen. Mede hierdoor zijn we ruim binnen
het budget gebleven.
Carnaval
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De carnaval was een geslaagde dag.
Er waren niet veel hulpouders, maar voldoende om het gestelde doel te behalen. De
aanschaf van de ballonnenpomp heeft echt in het voordeel gewerkt. Er kon snel en
gemakkelijk veel ballonnen worden geproduceerd. Er zijn inmiddels 12 ouders inclusief de
OC leden die willen helpen aan het doel om De Vlieger 3 in de optocht van 2019 mee te
kunnen laten lopen. Verder inventarisatie zal nog moeten volgen.
Op de dag zelf liep het schema prima. De Eileuvers kwamen met een grote groep waaronder
dit jaar ook de dansmariekes. Een leuke aanvulling. De sfeer in het Vliegertheater was
prima! Er werd gehost en gedanst. Veel kinderen deden leuk mee.
Nadat de klassen allemaal weer naar de eigen klas waren gegaan en de Eileuvers inmiddels
waren vertrokken kwamen de ouders verzamelen op het schoolplein om met zijn/haar
kinderen nog het feestje voort te zetten. Dit nu ook met de kleuters. Nadat ook hier even kort
is gehost gingen alle klassen weer terug naar de lokalen. Aansluitend werd door de Raad
met de OC de popcorn onder begeleiding van muziek de klassen rond gebracht. De ranja is
gelijk ook verdeeld in de klassen en uitgeschonken.
De OC is na de plechtigheden en feestvreugde gestart met het opruimen vanaf ongeveer
11.30 uur.
We zijn binnen het budget gebleven.
Pasen
Ook dit jaar heeft de paascommissie (enkele leerkrachten en leden van de oudercommissie)
het programma voor Witte Donderdag vastgesteld. Daarover is een aantal keren in de
aanloop naar Pasen met elkaar vergaderd.
Voorafgaand aan de viering werden ook dit jaar zowel de locatie op de Ingelandhof als de
locatie Boxem versierd. De ouders werden uitgenodigd om onder het genot van een kopje
koffie en heerlijke paaseitjes de school te versieren. Hoewel er eerst weinig aanmeldingen
waren hiervoor, kwamen er – nadat er een herinnering was uitgestuurd via klasbord uiteindelijk wel 20 ouders helpen de locatie Ingelandhof te versieren. De Oudercommissie
heeft deze ouders via een collage op Klasbord bedankt voor hun hulp. De Boxem is de
ochtend daarop door de leden van de Oudercommissie zelf versierd. Er was genoeg
materiaal om beide locaties te versieren. Er is slechts een klein bedrag uitgegeven aan wat
extra materialen. Dit keer is er voor gekozen om alleen bij de ingang een grote versierde
paastak neer te zetten en niet meer bij iedere klas een kleinere tak.
Dit jaar werd voor het eerst een Palmpasentocht gehouden voor de groepen 1 t/m 3. De
oudercommissie heeft hiervoor de broodhaantjes gekocht die de kinderen boven op hun
zelfgemaakte palmpasenstok konden zetten.
Alle kinderen kregen ook dit jaar van de Paashaas een grote chocoladehaas. Daarnaast zijn
er kleine eitjes gekocht die de kleuters in hun eigen klas mochten zoeken. En grotere eieren
voor de groepen 7 op De Boxem, die zij voor elkaar gingen verstoppen.
Ook dit jaar was er voor iedereen weer een wedstrijd eitje tikken. Dit keer hielden de kleuters
de finales in hun eigen klassen, zodat de Oudercommissie 3 kleinere cadeautjes heeft
geregeld voor deze groepen. Daarnaast waren er dit jaar cadeaus voor de finales van de
groepen 3/4, 5/6 en 7/8. Voor het eitjes tikken hebben we gezorgd voor 10 extra gekookte
eieren voor het geval dat een kind geen gekookt ei bij zich heeft of dat een gekookt ei
ongewenst al voor aanvang van de wedstrijd kapotgegaan is.

6

Voor de paasvieringen verzorgt de oudercommissie ieder jaar een bosje tulpen voor op de
tafel, matzes die gebroken worden en tijdens de viering aan alle kinderen worden uitgedeeld
en ander materiaal om te tafel mooi te kunnen dekken tijdens de vieringen.
Op de dag zijn de kinderen dit jaar begonnen met ontbijten in hun eigen klas. Ook dit keer
hebben de kinderen al het overgebleven eten weer meegenomen naar huis.
De paashaas is eerst op bezoek gegaan bij de groepen 7 op De Vlieger. Aan de hand van
het draaiboek voor iedere individuele groep is de Paashaas vervolgens alle klassen
rondgegaan om alle leerlingen een chocolade traktatie te geven.
De oudercommissie had op de Ingelandhof in plaats van eieren zoeken een
fotopuzzelwedstrijd voorbereid. De groepen 1, 2 en 3 werden daarbij geholpen door de
kinderen van groep 8, de groepen 4, 5 en 6 gingen op eigen gelegenheid in de tweede
ronde. De groepen 7 gingen op de Boxem paaseieren zoeken. Zowel de fotopuzzeltocht als
het eieren zoeken viel in goede aarde. De materialen bij de fotopuzzeltocht waren verbeterd
ten opzichte van vorig jaar, bleven beter hangen en omdat er slechts 2 rondes waren,
hoefden er maar een paar materialen voor de tweede ronde vervangen te worden. Omdat er
dit keer twee verschillende woorden gezocht moesten worden, konden de kinderen uit de
eerste ronde niets verklappen aan de kinderen uit de tweede ronde.
Dit jaar werden er ’s ochtends geen chocolade-eitjes op het schoolplein uitgedeeld aan de
ouders. In plaats daarvan was er vanaf 14.00 uur een Vliegercafé georganiseerd zodat de
ouders hun kinderen terug konden zien komen van de oefenloop voor de Samenloop voor
Hoop, het goede doel dat dit jaar op 27 mei zou worden georganiseerd in Zwolle. Vanwege
het weer was de commissie genoodzaakt het café binnen te houden, waardoor de opkomst
helaas niet groot was dit keer.
De samenwerking tussen het team van de leerkrachten en de leden van de oudercommissie
is goed verlopen. Het draaiboek is in de loop der jaren geoptimaliseerd.
De paascommissie is ruim binnen het gestelde budget gebleven. Voor Pasen is een
uitgebreid draaiboek voorhanden.
Verbeterpunten
Misschien dat er volgend jaar eens moet worden gekeken naar een alternatief voor eitje tik.
Op verzoek van de leerkrachten zal ook de versiering van de school in detail moeten worden
besproken. Er moet uit de versiering wellicht meer blijken dat ook Pasen een christelijk feest
is.
Sporttoernooien
Voor alle toernooien heeft de oudercommissie het drinken voor de kinderen verzorgd die aan
het sporttoernooi deelnemen.
Avond4daagse
De inschrijving verliep erg goed. Het weer was goed en er was een enthousiaste deelname.
Uiteindelijk is alles goed verlopen, maar er was wel wat geschoven in planning van de
ouders die zouden helpen met drinken.
Voor het bij elkaar laten lopen van de kinderen was bedacht om de ouders hoedjes mee te
geven zodat het voor de kinderen duidelijk is dat ze niet voorbij de hoedjes zouden lopen.
Ouders wilden deze liever niet op, mede omdat ze zweterig waren. De hoedjes zijn niet alle
vier de avonden gebruikt. Iedere avond zijn de kinderen en ouders die 10 km liepen blij
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gemaakt met drinken langs de route. Dit viel goed in de smaak, we moeten er voor zorgen
dat ze goed op temperatuur zijn.
Het uitreiken van de medailles verliep uitstekend.
Bij de organisatie toetsen hoe het startnummer bepaald wordt. (actiepunt)
Een verbeterpunt is om eerder te beginnen met opzetten van spullen bij uitdelen medailles
en misschien zorgen voor backup bij uitdelen van drinken.
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