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Jaarverslag schooljaar 2018-2019 
 

 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de Ouderraad van de Openbare Jenaplan Basisschool De Lichtstraat 
waarmee wij u op de hoogte brengen van haar activiteiten in het afgelopen schooljaar 2018-2019. 
 
De zes leden van de Ouderraad waren: 

 Mark Dekkers (voorzitter) 

 Ruud van Helden (penningmeester) 

 Chantal Lambooij (secretaris)  

 Lysanne Lips 

 Bianca Sweeris 

 Dorine Dankers 
De Ouderraad werd bijgestaan door Sanne van de Ven namens de school. 
 
Er werd zeven keer openbaar vergaderd. 
 
Mocht u het leuk vinden om het team van de Ouderraad te 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. Festiviteitencommissies 
2. Schoolfotograaf 
3. Buitenschoolse activiteiten 
4. Overige activiteiten van de Ouderraad 
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1. Festiviteiten 
Zoals elk jaar zijn er ook in het schooljaar 2018-2019 een groot aantal festiviteiten georganiseerd op 
de Lichtstraat. Veel van deze festiviteiten zijn georganiseerd door deelcommissies. Deze commissies 
bestonden uit leden van de Ouderraad, ouders en leerkrachten. 
 
Sinterklaas 
Ook dit jaar reed Sinterklaas De Lichtstraat (natuurlijk) niet voorbij. Sterker nog, hij kwam met 
loeiende sirenes en knipperende zwaailichten in een brandweerauto (!) naar onze school. Wat was er 
aan de hand? Nou, één van de pieten was in de schoorsteen blijven hangen (iets te veel gesnoept, 
misschien???) en toen heeft de brandweer moeten helpen. Gelukkig was de brandweer ook bereid 
om Sinterklaas te helpen de verloren tijd in te halen door hem snel naar De Lichtstraat te brengen. 
Daar werd hij opgewacht door alle kinderen en met live sinterklaasmuziek. 
Eenmaal bijgekomen van alle consternatie heeft Sinterklaas de hele dag op school doorgebracht. De 
klassen werden met bezoekjes vereerd. De kinderen lieten zien welke (sinterklaas)liedjes, -dansjes en 
-toneelstukjes zij hadden voorbereid. Sint, pieten en kinderen genoten volop. Uiteraard was er ook 
tijd voor veel lekkers en kregen alle klassen een aantal mooie cadeaus. De pieten hadden ook een 
uitdagend pietengym-parcours uitgezet, dus iedereen kon zijn hart ophalen. Als specialist cadeaus 
uitdelen heeft Sinterklaas op deze dag ook de door de ouderraad voor alle klassen aangeschafte 
schaaksetjes uitgedeeld.  
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Kerst 
Op 20 december vond de lampionnentocht plaats. Omdat de weersverwachting niet goed was, werd 
besloten de optocht met optredens binnen te laten plaatsvinden. In een groot deel van de lokalen 
van De Lichtstraat en het gebouw van de structuurgroepen stonden kinderen met een vooraf 
ingestudeerd optreden. Er werd gedanst, muziek gemaakt, gegoocheld, toneel gespeeld. Dit alles in 
sfeervol versierde lokalen, gangen en pleinen. De kinderen kregen drinken en koek en na afloop 
werden zij verwacht in de eigen klas voor een diner. De kinderen hadden allerlei hapjes 
meegenomen en konden zo samen genieten in kerstsfeer. 
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Carnaval 
Uiteraard hebben we ook dit jaar weer goed Carnaval gevierd op de Lichtstraat. Het Lichtstraat 
Carnavalshuisorkest stond al om kwart over acht gereed om alle kinderen met een vrolijke noot 
welkom te heten. Bij binnenkomst in de school hoorde je dat de DJ’s ook uitgeslapen waren, de 
carnavalsmuziek galmde door de boxen. De kinderen en de leraren waren volledig uitgedost in 
kleurrijke kostuums. De kinderen uit de onder-, midden- en bovenbouw kozen in de eigen klas als 
eerste de ‘origineelst’ verkleedde klasgenoot. Daarna gingen de bouwen met elkaar hossen met een 
heuse Carnavalsquiz, buiten spelen of fruit eten. Om 11 uur maakte iedereen zich klaar voor de 
tweede Carnavalsoptocht van O.J.B.S De Lichtstraat. Bij de eerste optocht, drie jaar geleden, waren 
we getuige van een echte lawaaioptocht. Nu hadden alle groepen zelf een thema gekozen. Wat 
zagen de kinderen er met elkaar mooi uit en wat straalden ze toen ze door de wijk mochten lopen. 
Veel papa’s, mama’s, broers, zussen, opa’s, oma’s en omstanders hebben de kinderen tijdens de 
optocht toegejuicht.  En wat was het een verrassing voor de kinderen dat veel ouders die ochtend 
pannenkoeken hadden gebakken voor de klassen. Rond het middaguur werden er talloze borden met 
pannenkoeken de school binnengebracht. De kinderen hebben ervan genoten en erg gesmuld. Als 
afsluiting werden de mooist verkleedde kinderen bekend gemaakt uit alle klassen en  
werden ze toegejuicht toen ze over de catwalk liepen.  
De boodschappen zijn ook dit jaar mede mogelijk door de Albert Heijn (Stationstraat Vught).  
Het was wederom een geslaagd feestje.  
Tot volgend jaar allemaal! 
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De Lichtstraatdag 
Dit schooljaar vond de Lichtstraatdag plaats op de laatste woensdag voor de zomervakantie (3 juli). 
De kinderen van groep 1 tot en met 3 hebben in groepjes 10 verschillende spellen gedaan op het 
schoolplein, en een spel op het veld. Na een minuut of 10 werd er doorgedraaid. 
Groep 4 tot en met 8 hebben tegen elkaar gespeeld in 11 verschillende spellen. Voor sommige 
spellen was kracht en doorzettingsvermogen nodig, voor andere spellen opperste concentratie. Veel 
van de spellen waren gehuurd, zodat het net even wat specialer en flitsender was. Zo was er een 
stormbaan, een springkussen, een toren van Pisa, funslangen, vliegende tapijten, grote spiralen, 
enzovoorts. Er was ontzettend veel hulp van betrokken ouders en het weer zat enorm mee waardoor 
de spellen met water voor een heerlijke verfrissing zorgden. De kinderen werden getrakteerd op 
drinken en een appel, met een ijsje tot besluit (waardoor dank aan de Lidl). Een mooi afsluitend 
evenement om de vakantie in te luiden. 
 
 

 
 
 

Schoolverlatersboekjes 

Zoals andere jaren is er ook dit jaar door ouders erg hard gewerkt om voor alle schoolverlaters een 

persoonlijke en attent afscheidsboekje te maken. Voor ieder kind met tekeningen en andere 

creatieve werken uit de gehele schooltijd. Maar ook met foto’s, liedjes, persoonlijke teksten, 

enzovoorts. Mogelijk wordt er door de schoolverlaters her en der een traantje weggepinkt wanneer 

er door het boek gebladerd wordt en teruggedacht wordt aan de hoogtepunten van 8 jaar 

basisschool. 
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2. De schoolfotograaf 

Ook dit jaar is er door de Ouderraad gekozen voor een moderne, hippe fotograaf. De kinderen zijn 
individueel gefotografeerd. De klassenfoto is dit jaar in panorama-model, met alle kinderen op een 
speelse manier naast elkaar. Ook was er wederom mogelijkheid voor het maken van een “broer-zus-
foto”. Dankzij een goede organisatie is het gelukt om alle kinderen binnen de geplande tijdsblokken 
mooi op de foto te zetten. 
 
 
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 afgelopen weekend meegedaan aan het 
schoolzwemtoernooi in Vught. Het toernooi werd voor de 38e keer georganiseerd door 
Zwemvereniging De Dommelbaarzen uit Vught. 
Op zaterdag verschenen er 10 leerlingen uit de middenbouw aan de start. Een tikkeltje zenuwachtig, 
maar allemaal met heel veel zin om aan het toernooi deel te nemen. De schoolslag, vrije slag en 
rugslag werden keurig gezwommen. De vlottenrace was superspannend en ook de estafette werd 
een heuse strijd. Het publiek moedigde onze zwemmers fanatiek aan! Naast veel persoonlijke 
medailles hebben we de beker voor de beste groep 5 zwemmers gewonnen, waren we eerste met de 
vlottenrace en tweede in de estafette! Aan het einde van de middag zorgden de jongste zwemmers 
ervoor dat De Lichtstraat op de tweede plek stond. Knap gedaan hoor! 

 
 
Op zondag waren de leerlingen uit de bovenbouw aan de beurt, 12 leerlingen waren klaar om de 
strijd aan te gaan. Ook op de zondag hebben de kinderen zich maximaal ingezet. Bij de vlottenrace 
hebben we het podium net niet gehaald, maar bij de estafette kregen de leerlingen van De 
Lichtstraat de bronzen medailles omgehangen. Uiteindelijk hebben de kinderen uit de bovenbouw de 
derde plaats veiliggesteld, een prima resultaat! En we mogen volgend jaar met De Lichtstraat 
meedoen aan het regionale Schoolzwemtoernooi, wordt vervolgd! 
Het was op zaterdag en op zondag een gezellig, sportief toernooi en de Ouderraad zorgde voor een 
lekkere versnapering voor alle sportieve deelnemers.  
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Schoolschaaktoernooi 

Op woensdag 8 mei heeft De Lichtstraat met drie teams van vier leden deelgenomen aan het 
schoolschaakkampioenschap. Alle 12 deelnemers hebben minimaal 1 partij gewonnen met als 
resultaat: Kampioen! Gefeliciteerd, top gespeeld allemaal. 
 

 
 
 
 
 
Schoolvoetbaltoernooi 
Net als ieder ander schooljaar stond ook dit jaar april in het teken van het schoolvoetbaltoernooi, 
georganiseerd door MOVE. Met een recordaantal kinderen van De Lichtstraat: 135! Er deden van alle 
scholen van Vught zoveel kinderen mee, dat er zelfs een extra datum aan toegevoegd moest worden. 
Nieuw dit jaar was dat eindelijk de voetbalspelers uit groep 1 t/m 4 mee mochten doen op locatie 
Real Lunet en wat hadden ze een lol. Op verschillende woensdagmiddagen werd er gevoetbald. De 
een met een rugzak vol ervaring, de ander had nog nooit op voetbalschoenen gestaan. Dat mocht de 
pret niet drukken, er werden hele leuke partijen gespeeld en prachtige doelpunten gescoord. 
Het weer werkte gelukkig grotendeels mee en we kunnen terugkijken op een toernooi vol 
voetbalplezier en prijzen. Op 17 april hebben 3 teams van de Lichtstraat de finales gespeeld. Zo 
wonnen de meisjes van groep 5/6 de 2e prijs in de B-poule. De jongens van groep 7/8 in de B-poule 
wonnen de 3e prijs en de jongens van groep 7/8 wonnen de finale en werden 1e! Zij mochten op 15 
mei meedoen aan de regiofinale in Best. 
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Avondvierdaagse 
Dit jaar vond voor de 22e keer de avondvierdaagse plaats van 11 tot en met 14 juni. 
Er liepen maar liefst 151 kinderen en ouders van de Lichtstraat mee, waarbij alle kinderen goed 
herkenbaar waren in de oranje Lichtstraat-shirts. 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.  
 

 
 

 
4. Overige activiteiten van de ouderraad 
Musical 
Ieder jaar wordt er een geweldige musical gemaakt door de groep 8-kinderen. Veel ouders, broers en 
zussen, maar ook opa’s en oma’s komen voor de laatste keer kijken naar het optreden van het 
familielid op school. De Ouderraad draagt haar steentje bij door een borrel te organiseren na afloop 
van de musical. Op deze manier kan er op een ontspannen en feestelijke manier nog even nagekletst 
worden met elkaar. 
 
Verslaglegging 
De Ouderraad wil graag aan alle ouders kenbaar maken wat wij doen met de vrijwillige 
ouderbijdragen. Dat gebeurt onder meer door rapportages in de Lichtflits. Daarnaast wordt het 
jaarverslag en het financieel verslag aan alle ouders (per email) na de jaarvergadering verzonden.  
Op deze manier hoopt de Ouderraad ook duidelijk te maken dat naast een financiële bijdrage het ook 
mogelijk (en nodig) is dat ouders deelnemen aan commissies bij evenementen of 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 alle 
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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