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Voorwoord 

 
De kinderen hebben ook dit schooljaar weer genoten van de verschillende activiteiten en evenementen.  
Dit was het laatste schooljaar voor Carla als directrice van de Mariaschool. Er is hier mede voor haar een 
naambord van de school geregeld, welke nu pronkt aan het gebouw. We zijn trots op onze school en nu is de 
school al herkenbaar van veraf! 
Hoe zeer wij ook ons best doen om alles te organiseren elk jaar weer, het zou ons niet zijn gelukt zonder de hulp 
van alle ouders/verzorgers en leerkrachten. Graag willen wij hen weer hartelijk danken voor hun inzet dit jaar. 
 

 
Doel oudervereniging 
 
De oudervereniging (=ov) stelt het welzijn en geluk van de kinderen voorop. Wij hebben als doel de samenwerking 
tussen de school en de ouders te bevorderen en de school te ondersteunen bij zowel onderwijskundige als niet 
onderwijskundige activiteiten. De oudervereniging richt zich in de praktijk op het organiseren van de leuke zaken 
rondom het onderwijs, altijd in samenspraak met en vaak in opdracht van de school. 
 

Samenstelling oudervereniging 
 
Het bestuur van de oudervereniging streeft ernaar dat zowel de onderbouw als de bovenbouw vertegenwoordigd 
wordt binnen de oudervereniging. De ov komt regelmatig bijeen om te overleggen. Hierbij is ook altijd een teamlid 
aanwezig om het contact tussen het schoolteam en de ov te vergemakkelijken en te adviseren. 
In de loop van dit schooljaar heeft Alicja, jammer genoeg, besloten om te stoppen als actief lid.  
Na dit schooljaar moeten we ook afscheid nemen van een trouw ov-lid en onmisbare steun, Angelique. Haar zoon 
zal volgend jaar al naar de middelbare school gaan en daarmee stopt automatisch het lidmaatschap van de 
oudervereniging van de Mariaschool. Wij danken Angelique voor haar tomeloze inzet, enthousiasme en passie. 
 
Leden; 
 
Voorzitter;  Bonny  
Vice-voorzitter;  Daniëlle  
Penningmeester; Paola  
Secretaris;  Lilian   
Notuliste;  Suzanne  
Actief lid;  Nina  
Actief lid;  Nicole  
Actief lid;  Joyce  
Teamlid;                         Astrid  
 
Schooljaar 2016-2017 was het eerste jaar dat Bonny voorzitter was van de ov. Na jaren heeft zij het stokje 
overgenomen van Angelique die in haar laatste jaar bij de ov al een stapje terug wilde doen. 
 
“Sinds begin 2016 loop ik mee bij de oudervereniging. Hiervoor had ik geen idee dat deze  
groep enthousiaste vrijwilligers een groot deel verantwoordelijk zijn voor de  
festiviteiten op de school! Creativiteit, gastvrijheid en leuke evenementjes organiseren  
maken mij altijd enthousiast en ik was dan ook blij dit team te mogen helpen. De  
werkdruk komt met pieken, maar je bent trots als de kinderen weer een leuke  
sinterklaasmiddag of paasontbijt hebben gehad! Hopelijk kan ik hier nog lang aan bijdragen” 
Bonny  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Toelichting activiteiten 
 
De oudervereniging stelt aan het begin van het schooljaar een ‘activiteitenagenda’ op afgestemd op het programma 
van school. Aan de hand van deze activiteitenagenda wordt besloten welke activiteiten er dit schooljaar door de ov 
georganiseerd zullen worden. Daarbij worden wij tevens geadviseerd en ondersteunt door het team mbt thema’s, 
data en benodigdheden. 
 
Om de werkdruk te verdelen zijn er per activiteit een aantal ov-leden verantwoordelijk. De ov-leden werken nauw 
samen met de aangewezen teamleden die verantwoordelijk zijn voor dezelfde activiteit. De uiteindelijke uitvoering 
van de evenementen wordt meestal door de ov en het team gezamenlijk gedaan. 
Gelukkig kunnen wij ook altijd rekenen op een groep enthousiaste ouders.  
Meehelpen aan activiteiten (welke dan ook) geeft u een goede gelegenheid om de school, de kinderen, en dus de 
omgeving waarin uw kind zich dagelijks bevindt, beter te leren kennen. Vergis u niet, ook kinderen in de bovenbouw 
vinden het leuk om af en toe hun ouders/verzorgers te zien helpen op school.  
 

 
Activiteiten schooljaar 2016-2017 
 
Dit schooljaar is er, helaas, geen carnavalsfeestje georganiseerd. De officiële datum voor carnaval viel in de 
voorjaarsvakantie, waardoor carnaval dit jaar wel heel vroeg gevierd zou moeten worden. Na de voorjaarsvakantie 
was de vastenperiode al begonnen. 
 

 
1.Kinderboeken-/projectweek 

 
Voor de kinderboekenweek waren Nicole en Bonny de aangestelde commissie. Wij hebben alle leerlingen een 
boekenlegger gegeven en er was een wedstrijd georganiseerd. Voor de onderbouw klassen was dit het maken van 
een tekening, de kaft van een boek. Voor de bovenbouw het schrijven van een kort verhaal. Aan het eind van de 
boekenweek zijn er zilveren en gouden griffels, door de ov gemaakt, uitgereikt aan de leerlingen voor het beste 
verhaal of de mooiste tekening. 

 
Na afloop van de projectweek was er de mogelijkheid voor de ouders om de werkjes van de kinderen te komen 
bekijken op school. Deze waren dan ook uitgestald op de gangen. 
 

  

2. Sinterklaas 

 
Zoals gebruikelijk kwam Sint met zijn pieten in de ochtend aan bij de Mariaschool, hij bracht een bezoek aan elke 
klas. 
 
Onderbouw: 
Dit jaar is, net als vorig jaar, gekozen voor een Sinterklaasviering met een zg. schatkamer. 
In het speellokaal was een schatkamer gemaakt, waar elk kind zelf een kadootje mocht uitzoeken. 
Maar voordat ze de schatkamer in mochten, moesten de kinderen eerst (onder begeleiding van een paar goede 
hulppieten) een spelletjes-parcours afleggen, met o.a. “pakjes- in-schoorsteen-gooien”, “over nok van het dak lopen 
met een pakje”, “met Americo naar de overkant hobbelen”. 
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Bovenbouw: 
De kinderen van de bovenbouwklassen hebben lootjes getrokken en surprises gemaakt voor elkaar. 

 
 
Ook zijn alle kinderschoenen tijdens de Sintviering weer gevuld met een lekkere traktatie. 

 
 

3. Decemberworkshop 
 
Dit jaar hebben de kinderen kerstkaarten gemaakt welke ze zelf aan iemand mochten geven. 
Er zijn prachtige kaarten gemaakt met de hulp van een aantal enthousiaste ouders. 
 
 

4. Kerstviering 
 
De oudervereniging heeft deze kerstviering extra feestelijk gemaakt door het kerstdiner voor de leerlingen te 
verzorgen. Alle groepen hadden een heus buffet waarvan ze allerlei heerlijkheden konden kiezen. Door de 
kerstversiering in de klas en de mooi gedekte tafels was het een indrukwekkende ervaring voor veel leerlingen. 
Tijdens het diner van de kinderen konden de ouders in de aula wachten onder het genot van een drankje en een 
kleine versnapering. 
De kerstviering was een groot succes. 

 
5. Palm- Pasen 
 
Palmpasen:  
De groepen 1 t/m 4 hebben dit jaar weer een mooie Palmpasen-stok gemaakt. De kinderen kregen een broodhaan, 
knutselwerkjes en mochten een ketting maken met chips, dropveters en andere lekkere snoepjes. Tijdens het 
versieren werd er al volop geproefd door de kinderen ☺.  
Na afloop gingen de groepen 1 t/m 3 een rondje om de school lopen. Daarna mochten ze de stok aan iemand 
geven die het nodig had. Groep 4 ging de stokken brengen naar het Huis in de duinen, waar het met veel gejuich 
ontvangen werd. 
 
Pasen: 
Dit jaar heeft de OV paaseieren verstopt in de duinen. De kleuters moesten eieren van verschillende kleuren 
zoeken. De groepen 3 t/m 8 moesten een woord en/of zin maken met de letters die verstopt zaten in de eieren. De 
kinderen waren erg enthousiast en alle eieren zijn gevonden. Na het zoeken kregen de kinderen een krentenbol, 
een pakje drinken en een paashazenlolly.  
 

 
6. Groep 8 

 
Ook dit jaar heeft groep 8 weer “zakgeld” meegekregen voor een extra versnapering tijdens hun kamp.  
Het overgebleven geld is besteed aan versnaperingen bij de eindmusical. Gedurende het jaar heeft groep 8 (en 
groep 7) meegedaan aan diverse sporttoernooien. Voor deze toernooien heeft de oudervereniging gezorgd voor 
een drankje en een snoepje. 

 

 

 
 



 
7. Eindfeest 
 
Het eindfeest dit schooljaar hebben we in het thema Zomer gevierd. Deze keer hadden we geluk met het weer, het 
bleef precies tot het moment van opruimen lekker droog! 
Bij aankomst op het schoolplein was de versiering al te zien en kon je aan de kassa, bemand door Lilian en Joyce, 
je muntjes halen voor lekkers en de spelletjeskaarten voor de kinderen. 
De spelletjes waren onder andere een groot springkussen, een reuze bibber-spiraal, eendjes vissen voor de 
kleintjes en limbo dansen. Paola en Lilian hadden de organisatie aan spellen voor hun rekening genomen. 
Ook voor de hapjes en drankjes was weer gezorgd. De alom bekende taartenkraam, waar Angelique de hele avond 
de eigengemaakte taarten van enthousiaste ouders verkocht. De pannekoeken-, hotdog- en hamburgerkraam liep 
ook weer goed, bemand door Suzanne, Nina, Wil en Bonny. 
Dit jaar hadden we weer een grote lotenactie verzorgd waarvoor de leerlingen van groep 7 en 8 de loten met veel 
enthousiasme hebben verkocht. 
Daarbij ook nog eens een enveloppenkraam, verzorgd door Nicole en Nina. Hier werd gretig gebruik van gemaakt.  
De meeste kinderen vonden het fantastisch om enveloppen te kopen en te kijken of ze misschien een winnend 
lootje hadden. 
 
 

Overige activiteiten van de oudervereniging 

 
Naast onze rol in het organiseren van evenementen doet de OV nog meer. 
Ieder jaargetijde wordt de school bijpassend versierd. Uiteraard wordt rond de feestdagen de school ook versierd in 
de sfeer van de feestdag. Dit alles onder de bezielende leiding van Daniëlle. 
Ook zorgen we voor limonade/koffie en versnaperingen tijdens meerdere activiteiten. 
De luizencontroles in de klas worden gedaan door luizenouders maar gecoördineerd en gecontroleerd door de ov. 
 
 
 
 
Einde 


