Jaarverslag 2020 - 2021
Oudercommissie Vlieger
KBS De Vlieger 3
Locatie Ingelandhof

Oktober 2021
Beste ouders, verzorgers, team van de Vlieger en bestuursleden,
Ook dit jaar was helaas was weer een gek en bijzonder jaar. We hebben helaas niet alle
activiteiten kunnen doen door de 2e lockdown. Wel zijn we enorm trots dat we de activiteiten
die toch door konden gaan met de nodige aanpassingen hebben georganiseerd. Ook
hebben we het voor elkaar gekregen om een mooi alternatief schoolreisje te organiseren.
Het was helaas niet mogelijk om op pad te gaan met bussen, maar we hebben een
geweldige dag voor de kinderen kunnen organiseren.
De rol van de oudercommissie was (en is) het ondersteunen van de leerkrachten bij de
organisatie van de activiteiten voor alle kinderen van Vlieger 3, Ingelandhof. Naast de hulp
van de vaste kern van de oudercommissie zijn we uiteraard ook dank verschuldigd aan alle
andere ouders die meegeholpen hebben met de diverse activiteiten.
We hebben ook dit jaar weer een aantal vertrekkende leden. Vanaf deze plek enorm bedankt
voor hun inzet de afgelopen jaren. Zonder vaste commissieleden kunnen we geen mooie
activiteiten organiseren.
Op de volgende pagina’s doen we verslag van de verschillende evenementen die we hebben
georganiseerd het afgelopen schooljaar.
Als bijlage bij het jaarverslag is de financiële verantwoording toegevoegd. Deze is opgesteld
door de penningmeester. Hieruit blijkt dat we alle activiteiten hebben kunnen bekostigen
vanuit de ouderbijdrage.
In de afgelopen jaren hebben we reserves opgebouwd. Dit jaar hebben we besloten om het
bedrag te schenken aan school ten bate van het groene schoolplein. Er is voor het bedrag
een prachtig speelhuis gekocht. Hiermee komt het bedrag wat we de afgelopen jaren als
reserve hebben opgebouwd ten goede aan het plezier en de ontwikkeling van de kinderen.
De verwachting is dat ook komend schooljaar de ouderbijdrage gelijk zal blijven. Het bedrag
is al vele jaren € 40,- per kind per schooljaar
Hierbij willen we nogmaals iedereen bedanken die het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan
de leuke activiteiten die voor de kinderen wel zijn georganiseerd.
Samenstelling oudercommissie 2020-2021:
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Voorzitter
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Secretaris, Bestuurslid
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Bestuurslid
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Bestuurslid
Danielle Everts
Bestuurslid
Leontiene Houtzeel
Bestuurslid
Luiz Mulder
Bestuurslid
Danielle Karsten
Bestuurslid
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Annemieke van der Linden
Judith Bol
Olaf Schuilenburg
Marije Karrenbeld
Stefan IJmker

Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Namens de oudercommissie,
Nicole Pronk
Secretaris oudercommissie
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Evaluatie activiteiten
Schoolreisje
Binnen de 3-jaarlijkse cyclus (pretpark, dierenpark, anders) zouden we dit jaar naar een
dierentuin gaan. Door de coronamaatregelen kon dit helaas dit jaar niet door gaan. De
verschillende klassen mochten niet bij elkaar in een bus zitten. Daarom zijn we gaan kijken of
we een alternatief konden regelen.
We zijn er trots op dat dit in korte tijd is gelukt op vrijdag 11 juni 2021! Het weer was deze dag
fantastisch!
De groepen 3, 4 en 5 zijn eerst naar de Stadshoeve gegaan. Daar hebben zij heerlijk gespeeld
en een pakje drinken met chips gekregen. Daarna zijn ze naar CSV gelopen waar Sport
Service Zwolle verschillende activiteiten had geregeld wat de kinderen konden doen,
waaronder een springkussen, knotsbal, kruiptunnel, pijl en boog schieten. De kinderen hebben
veel plezier gehad.
Achteraf hadden er wellicht nog wat extra waterspelletje gedaan kunnen worden in verband
met het mooie weer.
De kinderen hebben pizza gekregen bij CSV. Dat is goed ontvangen.
Het lopen naar de stadshoeve en CSV is goed gegaan. De terugweg waren een aantal
kinderen wel wat moe, maar gelukkig hielp het ijsje die de kinderen kregen op het schoolplein
goed om dit nog vol te houden.
De groepen 6 en 7 zijn op de fiets naar de Marslanden gegaan. Daar waren 3 activiteiten;
Thor, klimmen bij Roest en spellen die Sport Service Zwolle had uitgezet op het korfbalveld.
De kinderen waren enthousiast over de activiteiten.
Het fietsen ging goed. Er waren genoeg ouders om mee te fietsen. Ook de groepen 6 en 7
hebben pizza gegeten en bij terugkomst op school een lekker ijsje.
Over het algemeen waren de kinderen enthousiast. Ook over dit concept was iedereen
enthousiast. Wellicht valt dit de komende jaren als sportdag of nationaal buitenspeeldag in te
vullen. Ook is het een idee om in de 3-jaarlijkse cyclus na te denken of 1 jaar iets in de buurt
georganiseerd kan worden, in plaats van met bussen te gaan.
Het was fijn dat alle kinderen een vliegershirt aanhadden voor de herkenbaarheid.
Aandachtpunten:
Bij Thor konden de kinderen in het water spelen. De groep dit Thor als eerste deed, hebben
dit niet gedaan, omdat ze nog bij Roest binnen gingen klimmen.
Mochten we dit nogmaals doen, dan zijn droge kleren meenemen handig.
Bij het wegfietsen van school belangrijk om de kinderen te tellen.
Budget:
We zijn binnen het budget gebleven.

4

Kleuterfeest
In verband met het coronavirus en de maatregelen daarbij, kon het kleuterfeest aan het
begin van het schooljaar niet doorgaan.
Aan het eind van het schooljaar kwamen er weer wat versoepelingen en hebben we gekeken
wat de mogelijkheden waren om er toch nog een feestje van te kunnen maken met de
kinderen.
Pavarini zag wel mogelijkheden om binnen een kort tijd bestek een programma in elkaar te
zetten.
We hebben ervoor gekozen geen ouders om hulp te vragen omdat we officieel nog niet in de
school mochten als ouders zijnde.
Alle kinderen kregen een button met hun naam en een plaatje erop wat met het circus te
maken had. De juffen hebben zelf de groepjes begeleid met een stagiair.
Dit was organisatorisch de beste oplossing in verband met het corona virus, maar tegelijk
ook lastig met sommige activiteiten zoals het bellen blazen waar meer begeleiding in nodig
was.
De twee kleutergroepen zijn als eigen groep bij elkaar gebleven. De eerste groep was de
eerste helft van de ochtend buiten spelletjes aan het doen en de tweede groep was op dat
moment binnen met een voorstelling bezig. Op deze manier bleef alles een beetje
gescheiden. In de pauze heeft de oudercommissie voor cake en versiering plus ranja
gezorgd. We hebben geholpen om dit klaar te zetten en uit te delen aan de kinderen. Na de
pauze hebben de groepen gewisseld van activiteit.
Aan het eind van de ochtend stond er een ijsco kar op het schoolplein die geregeld was door
de oudercommissie. Dit vonden de kinderen toch wel super leuk!
Al met al een zeer geslaagd kleuterfeest met leuke reacties van kinderen en ouders.
Kinderboekenweek
Het thema van Kinderboekenweek 2020 was “en toen” geschiedenis. Wij als
oudercommissie hebben de school versierd in dit Thema. School heeft een voorleeswedstrijd
georganiseerd voor de kinderen. Helaas kon dit jaar de boekenmarkt niet doorgaan ivm
Corona.
Sinterklaas
Vanwege Corona is dit jaar gekozen voor een aangepast programma.
Sint kwam niet op school aan, maar zat in het speellokaal klaar om daar klas voor klas te
ontvangen. Voordat Sint de kinderen ontving is er een filmpje door de leerkracht laten zien.
Hierin was te zien dat de Pieten in de buurt in een hotel sliepen. Zij hadden zich verslapen
en konden daardoor niet op tijd op school komen.
De kadootjes werden of nog uitgedeeld in het speellokaal of in de klas dit middels een
schepnet om afstand te bewaren. De klassen 1tm 5 zijn ontvangen in het speellokaal en er is
20 minuten uitgetrokken per klas. Aansluitend ging de Sint de klassen 6 tm 8 langs om
pepernoten uit te delen.
Er is nieuwe versiering ingekocht. Het betrof zwarte houten huisjes. Hierdoor is het budget
dit jaar ruimschoots overschreden. Maar is voor jaren bruikbaar.
Positief:
- School was mooi versierd, veel complimenten
Dit jaar nieuw houten huisjes, krijtstift versiering op ramen.
- Pepernoten in puntzakken (vanwege Corona), hierdoor minder troep in de klas
- Ontvangst door Sint in speellokaal. Dit zorgde voor meer rust in de school/klas.
- Meer tijd van Sint voor de kinderen
- Kadootjes waren prima.
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Voor de groepen 1/2 en 5 zelfde kado.
Goede diversiteit.
- Muziek op schoolplein, aangezien er toch geen aankomst was, maar wel alvast
feeststemming
Punt van aandacht:
- Als na Corona weer toe laat, aankomst van Sint weer op het schoolplein.
Hierbij de evaluatie.
Was een geslaagde dag ondanks de omstandigheden.
Kerst
De school is versierd voor kerst. Helaas heeft door de lockdown de kerstviering niet plaats
gevonden op school.
Carnaval
Vanwege Corona is er dit schooljaar in beperkte vorm Carnaval gevierd.
Carnaval is gevierd met een "welkom terug ontbijt" en in de middag een vrije invulling. De
leerkrachten hebben dit zelf ingevuld. Vanuit de OC is de gebruikelijke popcorn en ranja
verzorgd.
De optocht heeft dit jaar niet plaatsgevonden.
Wij zijn binnen het budget gebleven.
Pasen
Pasen kon dit jaar gelukkig doorgaan. Wel met een aantal inpassingen in verband met de
coronamaatregelen.
De Palmpasenoptocht kon helaas niet georganiseerd worden.
De school wat gezellig versierd. Dit hebben gedaan met de eigen commissieleden. Ook het
opruimen hebben we zonder hulp van ouders gedaan.
Op de dag zelf zijn er een aantal activiteiten bedacht voor op school. Elke klas is begonnen
met een paasontbijt in de klas. De leerlingen moesten dit dit jaar zelf verzorgen en
meenemen, gezien de coronamaatregelen. Verder hadden alle kinderen een hard gekookt ei
meegenomen. Een aantal klassen hebben de eieren versierd, maar er is ook eitje tik gedaan.
Dit was per klas een eigen invulling. De oudercommissie heeft gezorgd voor 20 reserve
eieren.
Voor de groepen 1 tot en met 5 hebben we plastic paaseieren verstopt in de speeltuin vlak
bij school. Dit was een groot succes. Alle kinderen waren enthousiast. Voor de bovenbouw
hebben we gezorgd voor matzes in de klas. Deze zijn gebruikt bij de paasviering. Daarnaast
hebben we een grote chocolade paasei aan elke leerling gegeven. Dat werd goed
ontvangen.
De samenwerking tussen leerkrachten en oudercommissie is goed verlopen. We hebben een
aantal keer digitaal overleg gehad en dit werkte goed.
We zijn binnen het budget gebleven.

Avond4daagse
Niet plaatsgevonden door Corona.
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