
Jaarverslag Ouderraad “De Toermalijn” 2020/2021

Beste ouders/verzorgers,

In dit jaarverslag presenteren wij u de voornaamste activiteiten en bevindingen van de
Ouderraad (OR) van de Toermalijn over het schooljaar 2020/2021

Samenstelling Ouderraad:

Marian Poelhekke Voorzitter (aftredend)

Marion van Schaik Penningmeester

Carolien Kuipers Lid (secretaris)

Carina Huiberts Lid (opvolgend voorzitter)

Marita Mossou Lid

Dieneke den Hartogh Lid

Het schooljaar 2020 - 2021 is anders dan voorgaande jaren niet gestart met een “open
zondag” op de Toermalijn. Vanwege alle corona restricties was het niet mogelijk ouders
op school te ontvangen.
Voorafgaand aan de start van het schooljaar is samen door een aantal OR leden gezorgd
voor het inkopen en verpakken van cadeautjes en het vullen van de grabbeltonnen.
Wanneer een kind jarig is mag hij of zij een cadeautje grabbelen.

In het schooljaar zou de ouderraad traditiegetrouw bij verschillende schoolactiviteiten
ondersteuning verlenen. Het jaar verliep nog steeds voor iedereen anders dan gedacht
en gehoopt. Covid-19 heeft veel impact gehad (en nog steeds) op het dagelijks leven van
iedereen. Het onderwijs stond en staat nog steeds voor vele uitdagingen. Naast alle
inperkingen hebben we gelukkig nog wel (aangepast) Sint en Kerst kunnen vieren. De
kampen voor groep 6 en 7 zijn afgeschaft maar zijn wel op schoolreis gegaan. Ook het
kamp van groep 8 kon later in het schooljaar toch nog doorgaan. De filmavond en het
eindfeest waren door alle beperkingen gelukkig (deels) buiten haalbaar. Ondanks het
slechte weer, kunnen we terugkijken op een goed eindfeest voor groep 8.

Buiten de traditionele taken van de Ouderraad (ondersteunen van de festiviteiten)
hebben we dit schooljaar ook weer onze bijdrage geleverd aan huishoudelijke zaken,
zoals inkoop van koffie, thee, suiker en melk. Dit wordt het hele jaar door gebruikt voor
allerlei bijeenkomsten waarbij ook ouders op school zijn. Daarnaast werd aandacht
besteed aan speciale gelegenheden, (nieuw personeel, afscheid leerkrachten, overlijden,
geboorte en ziekte).
De ouderraad is tevens daar waar nodig ondersteunend geweest naar werkgroepen. De
ouderraad heeft hiermee conform haar ambitie een bijdrage geleverd om de kinderen
een fijne schooltijd te bezorgen.



Bij al deze activiteiten, is hard samengewerkt door ouders en leerkrachten. Een woord
van dank aan alle hulpouders die zich hebben ingezet voor het slagen van deze
activiteiten mag dan ook niet ontbreken.

De inning van zowel de KSKE gelden (de bijdragen voor kleuterfeest, schoolreisje, kamp
en excursies) als de ouderbijdrage is prima verlopen.
Ondertussen is het programma Schoolkassa gekocht. Dit is een betalingssysteem dat is
gekoppeld aan Parnassys. Hierdoor is het mogelijk om ouderbijdragen digitaal te innen
en is het mogelijk bijdragen voor festiviteiten in gedeelten te innen. Hierdoor betalen
ouders alleen de bedragen voor excursies of reisjes die wel door gaan.

Dit schooljaar hebben we afscheid genomen van Daan Kreijne als penningmeester. Daan
heeft zich vele jaren ingezet voor de Ouderraad van de Toermalijn. Met ingang van het
nieuwe schooljaar zal ondergetekende het stokje overdragen aan Carina Huiberts. Zij zal
als voorzitter al mijn taken overnemen.

Ondertussen kijken we alweer vooruit naar het schooljaar 2021/2022. Hopelijk kunnen
we de Covid-19 pandemie achter ons laten en worden alle restricties opgegeven. Door de
wereldwijde pandemie en de aanpassingen daarop zijn vele vaste gebruiken van de
Toermalijn onder de loep genomen en wordt gekeken in welke vorm deze al dan niet
terugkeren. Ouders die de school ondersteunen en zich in welke vorm dan ook hebben
ingezet, zijn daarvoor hartelijk bedankt!

Met vriendelijke groet,
Marian Poelhekke, voorzitter OR ‘De Toermalijn”


