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Jaarverslag schooljaar 2017-2018 
 

 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de ouderraad van de Openbare Jenaplan Basis School de Lichtstraat 
waarmee wij u op de hoogte brengen van haar activiteiten in het afgelopen schooljaar 2017-2018. 
 
De vijf leden van de ouderraad waren: 

• Mark Dekkers (voorzitter) 

• Ruud van Helden (penningmeester) 

• Chantal Lambooij (secretaris)  

• Lysanne Lips 

• Bianca Sweeris 
De ouderraad werd bijgestaan door Sanne van de Ven namens de school. 
 
In de jaarvergadering 2016/2017 op 14 september 2017 namen John Kerkhoff, Mireille Spaas, Betty 
Epe en Imke Moezelaar afscheid van de Ouderraad. 
Er werd zeven keer openbaar vergaderd. 
 
Zoals u kunt zien zijn een flink aantal leden afgetreden in het afgelopen jaar. De Ouderraad kan uw 
hulp daarom zeker gebruiken! Mocht u het team willen komen versterken dan wordt u hiertoe van 
harte uitgenodigd. Het is mogelijk een mail te sturen naar or@ojbs-delichtstraat.nl, maar natuurlijk 
kunt u een van ons ook persoonlijk benaderen. 
 
Hier volgt een verslag van de volgende activiteiten: 
1. Festiviteitencommissie 
2. Schoolfotograaf 
3. Buitenschoolse activiteiten 
4. Overige activiteiten van de ouderraad 
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1. Festiviteiten 
Ook dit jaar hebben er een groot aantal festiviteiten plaatsgevonden op de Lichtstraat. Veel van deze 
festiviteiten zijn georganiseerd door deelcommissies. Deze commissies bestonden uit leden van de 
Ouderraad, ouders en leerkrachten. 
 
Sinterklaas 
Het is 8:30 op 5 december. Alle kinderen van de Lichtstraat staan vol verwachting buiten te wachten. 
Komt ‘ie ook dit jaar? Op een groot deel van de weg mogen we niet staan. Waarom niet? Nou, 
Sinterklaas heeft laten weten dat hij dit jaar per luchtballon naar de Lichtstraat komt. En dan moet er 
natuurlijk plek zijn om te landen. 
Terwijl we luisteren naar (live!) Sinterklaasmuziek, kijken we naar boven. Zien we al een luchtballon? 
Helaas, nog niet. Het duurt wel lang, allemaal. Terwijl we naar boven kijken, horen we in de verte het 
geluid van een tractor. Die komt steeds dichterbij. Op een gegeven moment rijdt de tractor zelfs de 
hoek om en gaat, met erachter een grote huifkar, precies op de plek staan waar Sinterklaas straks 
gaat landen. O jee… 
Maar dan stappen Sinterklaas en heel veel Pieten uit de huifkar. Het blijkt dat Sinterklaas onderweg 
een noodlanding heeft moeten maken in een weiland. Gelukkig was er een boer in de buurt, die 
Sinterklaas met zijn tractor naar de Lichtstraat heeft gebracht. Al snel gaat iedereen naar binnen. 
Sinterklaas gaat bij alle klassen langs en geniet van alle liedjes, verhalen en dansjes. Tussendoor 
verzorgen de Pieten weer pietengym. Voor alle klassen heeft Sinterklaas cadeaus meegenomen en 
natuurlijk wordt er ook het nodige lekkers uitgedeeld. 

 
 
Kerst 
Dit jaar is er op donderdagavond voor de kerstvakantie een kerstmarkt in de school georganiseerd. 
Voorafgaand aan de markt is op school gestemd naar welk doel de opbrengst van de markt zou gaan. 
De meerderheid van de stemmen ging uit naar “Dream For Kids”. In de week voor de markt zijn er 
bonnen verkocht waarmee op de markt betaald kon worden. Alle kinderen hadden prachtige 
kunstwerken gemaakt en deze werden verkocht aan de bezoekers van de markt (familieleden). Ook 
kon er gegeten/gedronken worden en konden nagels worden gelakt. In totaal is er € 1300,00   
opgehaald! Dit bedrag is officieel uitgereikt aan Dream For Kids tijdens één van de weekopeningen. 
Vrijdagochtend na de kerstmarkt werd er in de klassen een kerstontbijt genuttigd. Kinderen hadden 
allerlei (zelfgemaakte) hapjes meegenomen. Indien gewenst mochten de kinderen in nette kleding 
komen, of in de pyjama. 
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Carnaval 
Op 9 februari was het zover, Carnaval stond weer voor de deur en hoe! 
We werden op school verwelkomt door ‘het Lichtstraat carnavalshuisorkest’. Hierna begonnen de 
onder-, midden- en bovenbouw ieder met hun eigen programma. Dit jaar mocht iedere groep voor 
de eigen bouw een optreden verzorgen. De klassen die niet aan het optreden waren aten fruit en 
speelden spelletjes door de school heen. Toen alle klassen klaar waren met hun programma heeft 
iedereen in de grote zaal kunnen kijken naar een video van het Vliegerlied gemaakt door alle leraren 
en leraressen. Ook werden de mooist verkleedde kinderen bekend gemaakt uit alle klassen en 
werden ze toegejuicht toen ze over de catwalk liepen. Daarna werd er onder het genot van een 
chipje en een drankje nog even goed gefeest. Naast een bijdrage van de ouderraad zijn de 
boodschappen zijn dit jaar mede mogelijk gemaakt door de Albert Heijn (bij het station).  
 

 
 
 
 

De Lichtstraatdag 
In 2018 werd de Lichtstraatdag in de voorlaatste schoolweek gehouden. De kinderen werden 
onderverdeeld in een “onderbouw” (groep 1 t/m 4) en een “bovenbouw” (groep 5 t/m 8). Vervolgens 
werden er 22 teams per bouw gemaakt. Deze teams hebben verschillende stoere, coole en snelle 
spellen gedaan tegen elkaar. De onderbouw speelde de spellen op het schoolplein, voor de 
bovenbouw werd er gebruik gemaakt van het grasveld tegenover school. Er zijn verschillende 
spellen/toestellen gehuurd om de dag extra speciaal te maken. Zo was er bijvoorbeeld touwtrekken, 
spijkerbroek hangen, sponzen gooien, flessenvoetbal, kamelenrace, skippyballenrace, funslang. Er 
was ontzettend veel en goede hulp van ouders en leerkrachten en het weer was geweldig! De 
kinderen werden getrakteerd op drinken, fruit en een heerlijk ijsje tot besluit (we bedanken de Lidl 
voor het fruit en het ijsje). Een mooie afsluiting van het schooljaar, op naar de zomervakantie.
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Schoolverlatersboekjes  
Samen met een grote groep ouders is het gelukt om voor alle leerlingen uit groep 8 een 
schoolverlatersboekjes te maken. De kinderen hebben het boekje op de laatste schooldag 
ontvangen, tijdens het afscheid van school. Ze hebben de vakantie misschien wel gebruikt om te 
kijken hoe ze tekenden in groep 1 en hoe ze zich ontwikkeld hebben. Maar wellicht hebben ze ook 
genoten van de stukjes die alle leerkrachten en ondersteunend personeel voor ze geschreven 
hadden,  vol met wijze raad, lieve en persoonlijke wensen. Het stuk wat ze zelf gemaakt hadden 'mijn 
jaren op de Lichtstraat' kenden ze natuurlijk al wel, maar maakt het boekje samen met de 
klassenfoto's compleet. 
 
 
2. De schoolfotograaf 
Dit jaar is er gekozen voor een andere schoolfotograaf. Deze de kinderen individueel gefotografeerd. 
De klassenfoto is gemaakt door gebruik te maken van een wit blok, wat de foto een speelse 
uitstraling geeft. Ook is er dit jaar gekozen voor het organiseren van een broer/zussenfoto, degene 
die hier interesse in hadden konden zich inschrijven voor een tijdstip na school. Over het algemeen 
hebben we vooral positieve reacties gekregen op het resultaat. 
 
 
3. Buitenschoolse activiteiten  
Er waren dit schooljaar verschillende activiteiten voor de leerlingen van het basisonderwijs in Vught.  
De activiteiten die mede door de ouderraad werden ondersteund zijn onder andere: 
 
Het zwemtoernooi 
De kinderen van de  Lichtstraat hebben wederom meegedaan aan het schoolzwemtoernooi in Vught. 
Het toernooi werd net zoals de voorgaande jaren georganiseerd door Zwemvereniging De 
Dommelbaarzen. Het was op zaterdag en op zondag een gezellig, sportief toernooi en de ouderraad 
zorgde voor een lekkere versnapering voor alle sportieve deelnemers. 11 leerlingen uit de 
middenbouw en 13 leerlingen uit de bovenbouw hebben gestreden voor wat ze waard waren met de 
schoolslag, de vrije slag, de rugslag, de estafette en de vlottenrace. 
De Ouderraad heeft mede uit uw ouderbijdrage nieuwe shirts en broekjes kunnen aanschaffen. De 
nieuwe shirts zijn door de zwemmers dit weekend voor de eerste keer gedragen, wat zagen ze er 
goed uit in onze kleur oranje. De leerlingen uit de middenbouw en bovenbouw behaalden een 
geweldige vierde plaats, ook kregen we een beker voor de beste zwemmers uit groep 8. Een 
prestatie waar we trots op mogen zijn! 
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Volleybal: 
Op zondag 25 februari deden er maar liefst vijf teams van De Lichtstraat mee aan  
het jaarlijkse schoolvolleybaltoernooi, georganiseerd door volleybalvereniging VVC.  
In de ochtend speelden de teams van groep 4, 5 en 6 en in de middag de teams van groep 7 en 8. 
Er werd ontzettend sportief en hard gestreden door onze jongens en meiden. En ondanks dat  
volleybal best een moeilijke sport is, was duidelijk te zien dat de teams er steeds beter in kwamen.  
Sommigen hadden ook al geoefend tijdens de gymlessen, dat scheelde. In de pauze was er tijd 
genoeg om wat lekkers te eten en te drinken (aangeboden door de ouderraad). 
Het team van groep 6 deed het fantastisch en ging er vandoor met de EERSTE plaats, wat een TOP-
prestatie! 
 

 

 
 

Schoolschaaktoernooi 
Op woensdag 21 maart werd er op onze school een schaakwedstrijd gehouden. Het was een 
geweldige middag, waarin verschillende schaakkampioenen het tegen elkaar opnamen. Tijdens deze 
middag kwamen we goed voor de dag en namen een mooie prijs mee naar huis. Complimenten voor 
de kinderen en hun strategische spel. Knap gedaan! 
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Schoolvoetbaltoernooi 
Afgelopen april was het weer zover, bijna 100 Lichtstraat-kinderen hadden zich opgegeven voor het 
schoolvoetbaltoernooi georganiseerd door Move. De jongens en meisjes uit groep 5/6 en 7/8 
speelden dit jaar voor het eerst in de nieuwe oranje Lichtstraatshirtjes, dit zag er prachtig en heel 
herkenbaar uit op de Zwaluwvelden. Het weer werkte grotendeels mee gelukkig. Er is super gespeeld 
dit jaar! De meiden van groep 7/8 hebben de Fairplayprijs gewonnen en de jongens van groep 6 zijn 
zelfs kampioen geworden en mochten door naar de regionale kampioenschappen. Een 
superprestatie.  
 

 
 

 
 
Avondvierdaagse 
Op dinsdag 12 juni ging de Avondvierdaagse van start. Er liepen maar liefst 156 kinderen en ouders 
van de Lichtstraat mee, waarbij alle kinderen goed herkenbaar waren in de Lichtstraat-shirts. Dit was 
een hele goede opkomst. De meeste kinderen liepen iedere avond vijf kilometer, maar enkele stoere 
stappers waagden het om iedere avond tien kilometer te lopen. De sfeer zat er goed in, een stroom 
van wandelaars trok door de Vughtse wijken, door het bos en door de polders rondom ’s-
Hertogenbosch. Op vrijdag was de laatste etappe. Begeleid door vrolijke muziek, liepen de 
wandelaars  de laatste meters op de atletiekbaan van sportvereniging Prins Hendrik. Ze werden 
aangemoedigd door hun familie, vrienden en veel leraren van school. Alle wandelaars kregen een 
mooie bloem, een spiksplinternieuwe medaille, een ijsje en een pakje drinken van de leden van de 
Ouderraad. 
Het waren gezellige en fijne loopdagen met elkaar.  
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4. Overige activiteiten van de ouderraad 
 
Brainstormavond Integraal Kind Centrum 
De Ouderraad is uitgenodigd mee te denken over de vorming van een Integraal Kind Centrum. Twee 
leden van de Ouderraad zijn aanwezig geweest tijdens een brainstormavond over dit onderwerp.  
 
Continurooster 
De Ouderraad heeft over de invoering van het continurooster verschillende vragen/opmerkingen van 
ouders ontvangen. Deze signalen heeft de Ouderraad doorgezet naar de directie. 
 
MR-vergadering 
De Ouderraad heeft een vergadering van de Medenzeggenschapsraad bijgewoond.  
 
Naamsbekendheid 
De Ouderraad heeft de afgelopen  jaren  geprobeerd meer “naamsbekendheid” te verkrijgen. 
Veel ouders hadden geen beeld wat er met hun vrijwillige financiële bijdrage is gebeurd. Om zowel 
(a) de herkenbaarheid van mededelingen van de Ouderraad (in onder andere de Lichtflits of via de 
website) te vergroten en (b) de zichtbaarheid van de Ouderraad bij 
oproepingen/intekenlijsten/activiteiten te vergroten, zijn een aantal acties uitgevoerd: 

• verzending van het jaarverslag als het financieel verslag aan alle ouders (per email) na 
vaststelling in de jaarvergadering; 

• ouders worden opgeroepen in de Lichtflits om deel  te nemen in een commissie of zich aan te 
melden als begeleider van de buitenschoolse activiteiten; 
 

 

Nawoord 
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de school kunt u schriftelijk bij ons terecht via 
ons e-mailadres or@ojbs-delichtstraat.nl of persoonlijk via een van de Ouderraadleden. 
 
De Ouderraad bedankt alle ouders/verzorgers die ons tijdens allerlei activiteiten door het jaar heen 
hebben geholpen. Ook bedankt de Ouderraad alle ouders/verzorgers die door het  bijdragen in de 
ouderbijdrage, het mogelijk hebben gemaakt dat er zoveel activiteiten zijn ondernomen. 
Zonder al hun hulp en inzet hadden wij niet kunnen functioneren. 
Tot slot ook dank voor de ouders die prachtige foto’s hebben gemaakt van de verschillende 
activiteiten. 
 
Secretaris Ouderraad o.j.b.s. de Lichtstraat 
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