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Sociaal jaarverslag Oudervereniging KBS Marcoen 2021/2022 
 
1. Inleiding 
 
De oudervereniging (OV) van KBS Marcoen bestaat uit een team ouders (het OV-bestuur) die zich 
vrijwillig inzetten om school zo leuk en gezellig mogelijk te maken voor alle leerlingen. Dit doen wij 
door te helpen bij activiteiten die in en rond de school georganiseerd worden, zoals het Sinterklaas- en 
Kerstfeest, de 'grote Schoolreis', de schoolverlatersdagen van groep 8, maar denk ook aan de 
organisatie van de Koningsspelen en Carnaval.  
Soms bestaat deze bijdrage uit het meedenken en meedoen met schoolactiviteiten en soms uit het 
inkopen van eten en drinken voor die activiteiten.  
Kortom, het bestuur van de OV helpt het schoolteam door ‘handjes’ te bieden, maar ook door 
financiële ondersteuning. Dit laatste gebeurt onder andere via de ouderbijdrage.  
 
Jaarlijks vraagt het OV-bestuur aan alle ouders/verzorgers een vrijwillige ouderbijdrage. Zonder deze 
ouderbijdrage kunnen al deze leuke activiteiten niet plaatsvinden.  
De ouderbijdrage is vrijwillig, leerlingen waar de ouderbijdrage niet voor is betaald, worden niet 
uitgesloten van georganiseerde activiteiten. Alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten 
die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.  
De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks door de OV vastgesteld tijdens de ALV in september. 
 
Het spreekt voor zich dat ouders behoefte hebben aan informatie vanuit de oudervereniging. Alle 
ouders/verzorgers van de leerlingen van De Marcoen zijn automatisch lid van de OV. Jaarlijks worden 
alle ouders geïnformeerd middels een jaarverslag. Deze wordt gepresenteerd tijdens de ALV in 
september. 

In dit sociaal jaarverslag geeft het OV-bestuur een overzicht van de georganiseerde activiteiten voor 
wat betreft het schooljaar 2021-2022. Daarnaast informeren wij wie het OV-bestuur dit schooljaar 
heeft verlaten, blikken we kort vooruit op de activiteiten voor komend schooljaar en stellen wij, het OV-
bestuur, ons graag aan u voor. 

 
2. Overzicht Activiteiten 
 
2.1. Schoolfotograaf  
Net als de jaren hiervoor hebben we ook dit schooljaar gekozen voor de schoolfotograaf van 
Schoolkidsfotografie. In totaal nam de fotoshoot twee dagen in beslag. De organisatie verliep prima en 
lag in handen van 1 OV-bestuurslid en 1 hulpouder. Deze formatie was voldoende. De schoolfotograaf 
is voor komend schooljaar al vastgelegd. 
 
2.2. Grote Schoolreis  
De 'grote schoolreis' vond in oktober plaats. De kleuters werden om 9.00u opgehaald met de bus en 
gingen naar Kabonk. Daar werd heerlijk gespeeld tot 13u., waarna iedereen weer met de bus 
teruggebracht werd. Alle eten en drinken was inbegrepen, wat erg prettig was. Minder waren de 
beperkte toiletmogelijkheden, doordat een deel van de toiletten waren afgesloten. De 
calamiteitenwagen is niet nodig geweest. 
Groep 3 t/m 8 ging naar de Efteling.  
De aankomst/binnenkomst verliep een beetje chaotisch doordat leerlingen en begeleiders met een 
abonnement apart naar binnen werden geleid. Dit was vooraf niet door de Efteling gecommuniceerd 
en zorgde voor wat verwarring maar hierop is goed gereageerd door de begeleiding. 
De begeleiding bestond uit leerkrachten en hulpouders (o.a. OV-bestuursleden) . 
Alle groepen liepen met begeleiders, behalve groep 8; die liep dit jaar alleen. 
Geld meenemen was/is niet nodig. Een tip aan de ouders v.w.b. het meenemen van lekkers: het mag 
een feestje zijn, maar een hartige/gezonde snack voor uw kind is net zo lekker. 
Verder is de dag prima verlopen. Een calamiteitenwagen is niet nodig geweest. Wel is er een zieke 
leerling eerder opgehaald door de ouder.  
Er wordt de voorkeur aan gegeven om de 'grote schoolreis' voortaan aan het einde van het schooljaar 
te organiseren. Deze schoolreis vond te dicht na de zomervakantie plaats, waardoor er weinig tijd was 
om voorbereidingen te treffen. 
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2.3. Sinterklaas  
Sinterklaas heeft de Marcoen ook in 2021 bezocht! Fijn dat het na Corona weer kon. Sinterklaas en 
Pieten brachten een bezoekje aan iedere klas. Op die manier was er weinig beweging in de school en 
kon er gepast afstand gehouden worden i.v.m. met de toch nog op de loer liggende corona.  
 
Iedere klas had eigen versiering geknutseld en een heuse Sint stoel versierd/klaargezet. Ook werden 
er volop liedjes gezongen en stukjes voorgedragen aan Sint en zijn Pieten. En uiteraard las Sint voor 
uit zijn 'grote boek'. Aan het einde van ieder bezoekje deelden de Pieten in iedere klas voorverpakt 
lekkers en mandarijnen uit.  
 
De schatkamer met cadeautjes was er dit jaar ook weer. Deze keer in de Nieuwbouw en bewaakt door 
'Schatkamer Piet'. De kinderen uit groepen 1 t/m/ 5 mochten in de schatkamer zelf een cadeautje 
uitkiezen. Het was een groot succes! 
De groepen 6 t/m 8 kregen een klassikaal cadeau en hebben onderling surprises gedaan in de klas. 
 
De Caravan-winkel uit Breda heeft net als eerdere jaren de cadeautjes gesponsord. En de dagwinkel 
sponsorde de mandarijnen. Heel fijn! 
 
Het restant van de mandarijnen doneerde de OV aan Stichting Pim Senior. Dit werd door alle 
bewoners erg op prijs gesteld! 
 

 
  
Iets meer de klok bewaken zodat alle klassen evenveel 'Sint-tijd' krijgen, wordt als een van de tips 
voor volgend schooljaar meegenomen. 
  
2.4. Kerst 
Vanwege de corona pandemie werd Kerst dit schooljaar aangepast gevierd op school. Alle kinderen 
mochten hun eigen Kerstontbijtje meenemen naar school. Op school zelf werd er drinken geschonken 
bij het ontbijt. Als activiteit werden er feestelijke kerststukjes gemaakt met dank aan ouder Eugenie 
Geerts voor al het groen dat zij heeft meegenomen en de begeleiding bij het maken van de stukjes.  
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2.5. Carnaval 
Ook Carnaval werd 'anders' gevierd dit jaar. Vier dagen lang stond er een thema centraal: gekke 
hoedjes dag, 'crazy hair day', schmink dag, pyjamadag met als sluitstuk op vrijdag: hossen op 
carnavalsmuziek (in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte in de Nieuwbouw)!  
Als lunch werd kreeg iedereen (vanaf groep 3) een broodje knakworst. En ook ranja en chips 
ontbraken niet! 
De docenten hebben een goede voorzet gegeven. Hulp vanuit het OV-bestuur was alleen nodig met 
opbouw en afbreken van disco, boodschappen doen, knakworsten opwarmen en uitserveren. 
De voorschool was wel ingedeeld, maar kwam niet naar de disco. De disco was voor de kleuters 
wellicht aan de lange kant met 30 minuten. Wat fijn was dat ze rustig konden zitten, drinken en chips 
eten tijdens dat half uur. Hadden ze dit niet gedaan, dan was het te lang. Indien volgend jaar er weer 
disco georganiseerd wordt, dan is het handig gedurende de dag af te wisselen met twee andere leden 
van het OV-bestuur. 
Kortom: een geslaagd feestje! Volgend jaar wel weer een optocht met een zelfgeknutselde Kater zoals 
vanouds, eventueel aangevuld met de toppers van dit jaar! 
 

 
 
 
2.6. Koningsspelen 
Koningsdag wordt met een schoolontbijt en de Koningsspelen gevierd op een datum voor de 
meivakantie omdat Koningsdag zelf in de meivakantie valt. Dit jaar waren de Koningsspelen op vrijdag 
22 april 2022.  De koningsspelen startten met een goed verzorgd Koningsontbijt op school. Het OV-
bestuur hielp met de voorbereidingen en het ophalen van de ontbijtpakketten. Na het ontbijt 
vertrokken groepen 3 t/m 8 onder begeleiding naar het Neerlandia terrein waar er verschillende 
spellen klaar stonden. Voor de voorschool en groepen 1 en 2 waren spelletjes georganiseerd op het 
schoolplein. In de pauzes werd er fruit en ranja uitgedeeld. 
 
Als afsluiter werd er nog geswingd op het 'Koningslied' van Kinderen voor Kinderen. Het was een 
geslaagde dag dankzij een uitgebreid draaiboek opgesteld door de leerkrachten en een fijne 
samenwerking met het OV-bestuur en de vele hulpouders! 
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2.7. Schoolkamp  
Vanaf maandag 27 t/m woensdag 29 juni ging groep 8 dit jaar op schoolkamp naar kamplocatie ’t 
Kraanven in Loon op Zand.  
 
Voor meneer Ronald was het de eerste keer dat hij met de schoolkinderen van Marcoen op kamp 
ging.  
 
Op maandag vertrok groep 8 op de fiets richting Loon op Zand.  
Na een prima verlopen fietstocht, kwam iedereen helemaal opgepept en enthousiast aan.  
Nadat iedereen geïnstalleerd was, werden er 's middags allerlei leuke activiteiten gedaan.  
's Avonds stond de spooktocht op de planning. Deze spooktocht vormde de grootste uitdaging dit 
kamp; de spooktocht organiseren op de kamplocatie zelf was namelijk niet meer mogelijk.  
Dankzij de creativiteit van de OV en de extra ondersteuning van ouders werd de spooktocht in Dorst 
georganiseerd. En met groot succes! De kinderen zijn behoorlijk bang gemaakt en de meewerkende 
ouders hebben er een onvergetelijke spooktocht van gemaakt.  
Na de spooktocht werd groep 8 's avonds weer naar de kamplocatie gebracht. 
 
In de weken voorafgaand aan het kamp, werd er door groep 8 allerlei verschillende activiteiten 
georganiseerd om geld op te halen (vb. statiegeld verzamelde petflessen). Van deze opbrengst, 
aangevuld met een extra bijdrage van ouders, konden de kinderen op dinsdag naar de Efteling.  
Een fantastisch uitje waar de kinderen volop van genoten hebben met als bijkomstig voordeel: prima 
aan te fietsen vanuit de kamplocatie. 
De dag werd afgesloten met een geslaagde casino- en bonte avond waarbij alle juffen en meesters 
aanwezig waren… voor het eerst weer na corona.  
 
Woensdag na het ontbijt, werden alle spullen gepakt en vertrok de hele groep naar het zwembad.  
Het zwemmen werd afgesloten met lekker eten en een gezonde fruitsnack dankzij onze jarenlange en 
trouwe sponsor.  
 
Moe maar voldaan arriveerden alle leerlingen woensdagmiddag weer veilig op school, opgewacht 
door de papa's, mama's, opa's en oma's.  
 
Al met al een prachtig en geslaagd kamp dankzij meneer Ronald, juf Suzanne en de begeleidende 
ouders uit het OV-bestuur.  
Alle kinderen hebben genoten en waardevolle herinneringen gemaakt! 
 
2.8. Musical 
Afgelopen schooljaar traden de kinderen van groep 8 weer op in een fantastische musical, genaamd: 
"Wie steelt de show". Er is achter de schermen hard gewerkt om, ondanks de extreme hitte op de 
aanvankelijk geplande dag van de uitvoering, voor zowel de kinderen als het publiek een geweldige 
musical neer te zetten. En dat is gelukt!  
De musical is twee dagen verplaatst, zodat de kinderen veilig en verantwoord hun optreden konden 
laten zien. Wat hebben ze genoten! Een afscheid van de basisschool zoals een afscheid moet zijn! 
 
 
3. Afscheid vertrekkende leden uit het OV-bestuur 

Aan het einde van dit schooljaar hebben Mariëlle (namens team BS Marcoen) en het OV-bestuur 
afscheid genomen van een aantal OV-bestuursleden.  

Zij ontvingen als cadeautje een mooi en uniek BS Marcoen t-shirt en een cadeaubon. Ook namens het 
team van Marcoen overhandigde Mariëlle een cadeau als dank.  

Sabine, Wendy, Angela en Chantal: bedankt voor jullie jarenlange en enthousiaste inzet voor de OV!   
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4. Programma Schooljaar 2022-2023 

Ook in het komende schooljaar staat het OV-bestuur weer enthousiast te trappelen om een leuke 
invulling te geven aan alle activiteiten! Het activiteitenoverzicht ziet er als volgt uit: 

Activiteitenoverzicht 

Informatie-avond groepen 1 t/m 4 15 september 2022 

Informatie-avond groepen 5 t/m 8 21 september 2022 

ALV OV 29 september 2022 

Schoolfotograaf 26 & 27 september 2022 

Open avond 13 oktober 2022 

Sinterklaas op school 5 december 2022 

Kerstviering op school 22 december 2022 

Carnavalsviering 17 februari 2023 

Koningsspelen 21 april 2023 

Schoolreis  16 mei 2023 

Schoolkamp groep 8 3,4 & 5 juli 2023 

Musical groep 8 11 juli 2023 

 

6. Het OV-bestuur  

De Oudervereniging bestaat uit ouders die zitting nemen in het OV-(dagelijks) bestuur. 

 

Het OV-bestuur 2022-2023: 

- Remco Hendrickx (voorzitter/dagelijks bestuur), ouder Eefke (groep 8) 

- Jeroen Nouws (penningmeester/dagelijks bestuur), ouder Siebe (groep 8) 

- Chris Beijer (secretaris/dagelijks bestuur), ouder Tycho (groep 7) & Cato (groep 5-6) 

- Anke Lemmens (bestuur), ouder Evi (groep 5-6) & Cas (groep 1-2d) 

- Anke Manders (bestuur), ouder Suze (groep 3b) & Roos (groep 1-2c) 

- Angela Franken-Vrolijk (bestuur), ouder Isa (groep 4a) & Bas (groep 1-2c) 

- Leoni Bleumers (bestuur), ouder Pieter (groep 5-6) en Eva (groep 3a) 

- Liza de Bruijn (bestuur), ouder Devin (groep 3b) 

- Marieke Krul-Slot (bestuur), ouder Jonah (groep 3b) 

- Patty Viveen (bestuur), ouder Lyam (groep 6) & Jace (groep 3a) 

- Peggy van Tooren-Hovens (bestuur), ouder Pieter (groep 6), Rosalie (groep 4b)  

& Femke (1-2b) 


