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Beste ouders/verzorgers, 
  
Voor u ligt het jaarverslag van de Oudervereniging. De Oudervereniging vertegenwoordigt alle 
ouders/verzorgers van Brede School Het Anker. Ons doel is ouders bij de school te betrekken en 

contacten tussen ouders en de school te bevorderen. Samen met de teamleden organiseren en 
ondersteunen wij allerlei activiteiten in en rondom de school. In dit jaarverslag kunt u hier alles 
over teruglezen. 
 
Wij zijn altijd opzoek naar enthousiaste ouders die ons zouden willen helpen. Lijkt het u leuk om 
mee te denken, te helpen en te organiseren? Wij horen het graag van u. Mogelijk wilt u zich niet 
aanmelden voor de Oudervereniging, maar lijkt het u wel leuk om bij een activiteit of feest te 
helpen. U kunt zich dan aanmelden als hulpouder.  
 
Voor het bekostigen van activiteiten die buiten het lesprogramma vallen vragen wij aan alle 
ouders een vrijwillige bijdrage, de ouderbijdrage. Met deze bijdrage kunnen we het schooljaar 
van de kinderen extra aantrekkelijk maken. Waar wordt al dat geld dan aan besteed? Dat kunt u 
ook lezen in dit verslag.  
 
Mocht u naar aanleiding van dit verslag nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat 
natuurlijk graag van u. U kunt ons bereiken via: oudervereniginghetanker@gmail.com.  
 
Hartelijke groet,  
 
Oudervereniging Brede School Het Anker 
Wijk bij Duurstede 
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 Overzicht activiteiten 2020-2021 
 
Het afgelopen schooljaar hebben wij verschillende activiteiten georganiseerd. We hadden nog steeds 
te maken met het COVID 19 virus waardoor het soms improviseren was. De leden van de 
oudervereniging zijn één keer per maand (online) bij elkaar geweest om te vergaderen. Bij deze 
vergaderingen zijn ook altijd 1 of 2 leerkrachten aanwezig. Naast vaste agendapunten als het verslag 
van de vorige keer, mededelingen vanuit het team en bespreken van ingekomen stukken wordt 
onder andere gesproken over de activiteiten die binnenkort plaatsvinden en worden festiviteiten die 
net voorbij zijn geëvalueerd. Deze overleggen hebben dit schooljaar allemaal online plaatsgevonden.  
 
Onderstaand volgt een overzicht van wat de oudervereniging, vaak in samenwerking met de 
leerkrachten, het afgelopen schooljaar allemaal heeft gedaan.  
 
Sinterklaas 
Een Sinterklaasfeest in Coronatijd, dat ziet er even anders uit dan andere jaren. We kunnen geen 
hulpouders inschakelen, dus de juffen en meesters versieren zelf de school. Het feest is er niet 
minder om! De gymzaal wordt omgetoverd tot schatkamer van de Sint waar alle klassen langs komen 
om een cadeautje uit te zoeken.  
Als ouders namen wij wel deel aan de werkgroep en deden het voorbereidende werk. Je komt met 
een werkgroep een paar keer (online) bij elkaar. De grootste uitgaven zijn de cadeautjes . De overige 
kosten zijn:  versiering, strooigoed, limonade, inhuren van de Sint en zijn pieten, het inkopen voor 
het schoen zetten en de Pietendag van de kleuters en groep 3. 

 
Kerst 
De voorbereidingen voor de Kerstviering waren in volle gang. Dit jaar had de werkgroep gekozen 
voor een Kerstontbijt en konden de kinderen kijken naar een Kerstmusical, opgevoerd door kinderen 
van school. Maar er werden nieuwe maatregelen ingevoerd en de school moest in Lockdown. Veel 
boodschappen waren al gehaald, dus met enkele creativiteit werd de datum wat naar voren gehaald, 
zodat de kinderen een gezellige afsluiting hadden voor de Kerstvakantie. Helaas was er dit jaar dus 
geen Kerstborrel voor de ouders.  
Hier gaat het qua kosten om het ontbijt. Deze uitgaven is groter dan andere jaren, omdat wij nu het 
gehele ontbijt verzorgen met daarbij de genomen Corona maatregelen (voorverpakt en voor ieder 
kind apart). Wij betalen mee aan de Kerstmusical en zorgen voor de Kerstattentie.  
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Carnaval 
We organiseren met de werkgroep een gezellige Talentenjacht en 
Carnavalsfeest. We hebben medailles en bekers gekocht voor de prijswinnaars 
en trakteren alle kinderen op een “je bent een Kanjer koek”. Alle deelnemers 
krijgen een oorkonde.  
 
  
 
 
 
 
 
 
Lentefeest 
Omdat het Kerstontbijt niet door ging in de vorm die bedacht was, kregen de kinderen een Lente 
ontbijt! De juffen en meesters bedachten zelf een activiteit voor daarbij en vanuit de 
Oudervereniging werd de onkosten betaald. De kinderen kregen ook een Paasattentie mee naar huis.  
 

 
 
 
 
 
 
Eindfeest 
We sluiten het schooljaar af met een groot eindfeest. Voor de groepen 6 en 7 zijn er activiteiten op 
Marienhoeve, zoals een stormbaan en spellen. Voor de groepen 1 t/m 5 zijn er op school activiteiten 
verdeeld over de gymzalen. We hadden dit eerst buiten bedacht, maar de weersomstandigheden 
hielpen niet mee. Alles is naar binnen verplaatst waardoor wij wel huur moesten betalen aan 
Marienhoeve. Daarnaast betalen wij mee aan het afscheidsfeest van groep 8.  
  
Voor alle leerkrachten en andere teamleden maken we een ontspanningspakketje om ze te 
bedanken voor dit schooljaar. Voor alle kinderen hebben we ook een kleine verassing geregeld om 
iedereen een fijne vakantie te wensen! 
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Financieel jaarverslag 2020/2021 en begroting 2021/2022 
      
Uitgaven 

Het jaar 2021/2021 was duurder dan begroot, ondanks de corona hebben we veel activiteiten in 

gepaste vorm door kunnen laten gaan.  Helaas was de gepaste vorm ook vaak duurder. Er is 

afgelopen jaar minder ouderbijdragen betaald dan de jaren ervoor, wij hebben dus minder inkomen 

gehad voor alle activiteiten. Wij denken dat dit komt door de corona/lockdown, maar dat de 

ouderbetrokkenheid ook een rol speelt. Hier willen wij dit komende schooljaar extra alert op zijn. 

Vanwege onze grote reservepot hebben we, in overleg met de directie, dit jaar wel extra dingen 

gedaan en niet (teveel) bezuinigd.   

Begroting  

Wij verwachten en hopen dat wij dit jaar alle activiteiten weer kunnen organiseren zoals we de 

voorgaande jaren hebben gedaan. Wij verwachten geen bijzonderheden. Daarom willen wij het 

richtbedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage gelijk houden aan dat van vorig jaar (€30 per 

schoolgaand kind).  

Wij gaan de bijdrage gebruiken voor de volgende activiteiten: 

De dag van de leerkracht: Hiervoor halen wij altijd een kleinigheidje voor alle leerkrachten en een 

product wat ze op school kunnen gebruiken in de klassen of units. Bijvoorbeeld een boekenbon of 

een spel. Ook de overige leden van het Anker ontvangen een kleinigheidje.  

Sinterklaas: Het sinterklaasfeest is altijd een leuk groot feest om te organiseren, alle kinderen krijgen 

een leuk cadeautje en mogen hun schoen zetten of er wordt een andere leuke manier bedacht. De 

hele dag staat in het teken van Sinterklaas en er zullen activiteiten gedaan worden, ook komt de Sint 

en zijn Pieten een bezoekje brengen.  

Kerst: Wij hopen dit jaar de ouders weer te kunnen verwelkomen op de kerstborrel. We gaan er van 

uit dat de Corona maatregelen niet meer van kracht zijn en ouders weer zelf hapjes en drankjes mee 

kunnen nemen naar school voor het Kerstfeest. We besparen ons dan kosten.  

Voorjaarsactiviteiten: veel activiteiten konden afgelopen jaar niet doorgaan. Dit komende schooljaar 

hebben wij de natuur en lente, als één van onze speerpunten staan. Helaas kon dit afgelopen 

schooljaar niet doorgaan, omdat wij als ouders niet de school in mochten. Zo willen we aan de 

klassen een natuurproject aanbieden en meer doen met de tuinen aan de achterkant van de school. 

Hier zijn al wel de eerste voorbereidingen voor getroffen. Hier zal sowieso ook materiaal voor 

aangeschaft moeten worden. Ook organiseren we rondom Pasen iets leuks voor de kinderen.  

Talentenjacht en eindfeest: Wij hopen ook dit jaar weer een leuke talentenjacht te kunnen 

organiseren en er een feestje van te maken. Bij elke talentenjacht hoort natuurlijk ook een klein 

prijsje en wat lekkers. Ook dit organiseren wij als oudervereniging. Het eindfeest willen we weer 

goed en knallend uitvoeren, met voor iedereen wat lekkers.  

Afscheid groep 8: Als oudervereniging leveren wij een bijdrage aan de BBQ, die georganiseerd wordt 

als afscheid.  
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Vergaderdatums 2021-2022 

In het schooljaar 2021-2022 komt de Oudervereniging op de volgende data bijeen: 

 

Woensdag 6 oktober 2021  

Maandag 1 november 2021  

Woensdag 8 december 2021  

Maandag 10 januari 2022  

Woensdag 2 februari 2022  

Maandag 7 maart 2022  

Woensdag 6 april 2022  

Maandag 9 mei 2022  

Woensdag 8 juni 2022  

Maandag 4 juli 2022 

 

Alle vergaderingen vinden op dit moment online plaats, tenzij anders vermeld. Alle 

vergaderingen beginnen om 20.00 uur. Deze vergaderingen zijn openbaar. Iedere ouder die hier 

graag bij aanwezig wil zijn, is van harte welkom. Daarnaast kunt u voor vragen en opmerkingen 

ook altijd terecht bij onze leden. Tevens zijn wij bereikbaar via ons mailadres 

oudervereniginghetanker@gmail.com. 

 

Leden Oudervereniging 

Carole van Ginkel (voorzitter)  

Mirna Smits (penningmeester) 

Marcella de Boef (secretaris)  

Erica Agterberg  

Beatrijs Makking 

Jan Jelle Elbers  

Roxy Mulder  

Sammy Penninkhof 

Marieke van Rooijen  

Marcel Wieling 
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