Jaarverslag schooljaar 2019-2020

Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het jaarverslag van de Ouderraad van de Openbare Jenaplan Basisschool De Lichtstraat.
Wij brengen u graag op de hoogte van de activiteiten in het afgelopen schooljaar 2019-2020.
Aan het begin van het jaar hebben we van een aantal leden afscheid genomen. Gelukkig hebben we
ook een aantal nieuwe leden welkom mogen heten. De leden van de Ouderraad waren:
• Ruud van Helden (penningmeester)
• Marco van den Oetelaar
• Saskia Sitsen
• Christian van der Putten
• Bianca Sweeris
• Dorine Dankers
• Chantal Lambooij (voorzitter)
De Ouderraad werd bijgestaan door Sanne van de Ven namens de school.
Er werd vier keer openbaar vergaderd. De laatste twee vergaderingen zijn digitaal georganiseerd.
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.
Verschillende festiviteiten binnen De Lichtstraat
2.
Schoolfotograaf
3.
Buitenschoolse activiteiten
4.
Overige activiteiten van de Ouderraad
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1. Verschillende festiviteiten binnen De Lichtstraat
Zoals elk jaar zijn er ook in het schooljaar 2019-2020 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. Op deze manier konden alle ouders
die interesse hadden, hun steentje bijdragen en tegelijkertijd van dichtbij meemaken hoe de
organisatie en sfeer was binnen de school.

Sinterklaas
Ook dit jaar heeft Sinterklaas op 5 december een bezoek gebracht aan De Lichtstraat. Fijn dat het
hem en zijn Pieten weer gelukt is om een gaatje in hun drukke agenda te vinden. Om even voor 9u
kwam Sinterklaas aan. Hij werd gebracht door onze eigen hovenier Frank, zodat Sinterklaas alle ins
en outs van ons nieuwe Groene Schoolplein kon ontdekken. Onder toeziend oog van alle kinderen en
veel ouders heette Ingrid Sinterklaas van harte welkom. Al heel vroeg in de ochtend hadden Karsten
en Julian de geluidsinstallatie klaar gezet.
Onder begeleiding van live sinterklaasmuziek bewonderde Sinterklaas het schoolplein. Toen hij
eenmaal binnen was gebeurde er ook van alles. De onderbouw, topklassen en de middenbouw
werden met een bezoekje vereerd, er zijn lekker veel pepernoten uitgedeeld, alle klassen kregen
cadeaus en er zijn prachtige surprises en gedichten gemaakt in de bovenbouw. De hele dag door
zorgde Jade (van Jolanda) voor de Pietengym, uiteraard met hulp van een groepje Pieten.
Om 12:15 hebben we afscheid genomen en Sinterklaas en zijn gevolg uitgezwaaid. Wij hopen dat alle
kinderen hebben genoten van het Sinterklaasfeest.
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Kerst
Op donderdag 19 december vond de jaarlijkse kerstviering plaats op school. Dit jaar werden de
kinderen om 17.00u welkom gezongen door een heus kerstkoor, vergezeld door niemand minder dan
de kerstman. Na dit warme onthaal mochten alle kinderen samen in de hal kijken naar een prachtig
kerstverhaal dat gespeeld werd door de leraren. Een verhaal met een mooie les over samen delen en
zorgen voor elkaar. Vervolgens gingen de kinderen naar de eigen klas om met elkaar te eten van de
zelfgemaakte hapjes. In de klassen hing een gezellige en gemoedelijke sfeer, het blijft een bijzonder
gevoel om zo in de avond met z’n allen samen te eten op school.
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Carnaval
Dat de kinderen van de Lichtstraat goed zijn in het vieren van een feestje wisten we al van afgelopen
jaren. Ook dit jaar is er weer een geweldig carnavalsfeest gevierd. De kinderen kwamen verkleed
naar school, de een nog mooier dan de ander. Ook de leerkrachten hadden zich flink uitgedost in de
vrolijkste en gekste kostuums. De onderbouwkinderen hebben verschillende spellen gespeeld in de
eigen bouw. In de middenbouw- en bovenbouw is gerouleerd met spellen. Ook was er een carnavalsquiz op verschillende niveau’s. In de hal zat de carnavalssfeer er goed in door het optreden van
blaaskapel Deesjavu en de geweldige muziek van DJ Cas. Natuurlijk mocht de alom bekende
modeshow niet ontbreken, hoe leuk is het als de kinderen zichzelf mogen presenteren aan alle
kinderen van de school. Een beetje spannend, maar toch ook fijn
Door Albert Heijn (Stationsstraat) was er lekkers gesponsord. De Ouderraad heeft mooie grote
dienbladen aangeschaft die heel goed van pas kwamen bij het uitdelen van de versnaperingen.
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2. De schoolfotograaf
Even leek het erop dat het niet zou gaan lukken om schoolfoto’s te maken dit jaar. Corona leek roet
in het eten te gooien. Door heel veel inspanning, een geweldige organisatie en de keuze voor foto’s
met de blokken is het toch gelukt om alle kinderen op de foto te zetten en ook een klassenfoto te
maken. De broer-zus-foto was helaas niet realiseerbaar.

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
Dit jaar werd het toernooi voor de 39e keer georganiseerd door Zwemvereniging de Dommelbaarzen
uit Vught. Vele kanjers van De Lichtstraat hebben gestreden voor de Vughtse titel. Wauw, wat
hebben onze zwemmers snel gezwommen. Alle deelnemers gingen met minimaal 1 gouden medaille
naar huis: een welverdiende top prestatie. Als school zijn we op de tweede plaats geëindigd. Super
knap gedaan. We zijn trots op jullie!
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Het Schoolvolleybaltoernooi
Zondag 2 februari was het jaarlijkse schoolvolleybaltoernooi, georganiseerd door volleybalvereniging
VVC. Vanuit de Lichtstraat deden er twee teams mee. Dit jaar speelden alle teams op dezelfde tijd.
De jongste teams mochten de bal vangen en in een volleybalbeweging weer gooien. Bij de oudste
teams moesten de eerste en derde bal echt gespeeld worden. Er werd fanatiek gespeeld en elke
volgende wedstrijd ging het weer beter. Er werden wedstrijden gewonnen. Ons oudste team kwam
zelfs in de finale, ze behaalden de tweede prijs! Maar bovenal was het een gezellige sportieve
middag.
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Corona
Helaas heeft het coronavirus het tweede deel van het schooljaar enorm beïnvloedt. Onderstaande
activiteiten hebben daardoor geen doorgang kunnen vinden:
• Het school-schaaktoernooi
• De Lichtstraatdag
• Het Schoolvoetbaltoernooi
• De Avondvierdaagse
Na een bijzondere periode van volledig thuisonderwijs mochten de kinderen weer in cohorten naar
school. Alle leerlingen hebben een etui gekregen om ze een warm welkom terug te geven.

4. Overige activiteiten van de ouderraad
Musical
Ook de musical kon dit schooljaar vanwege het coronavirus geen doorgang vinden. De Ouderraad
heeft daarom besloten deze bijdrage te leveren aan de verrassingsdag voor de schoolverlaters. Deze
dag wordt georganiseerd en bekostigd door de ouders. De kinderen worden verrast op school en
hebben aansluitend een gezellig afscheid samen. De Ouderraad heeft door de financiële aanvulling
gehoopt bij te dragen aan een memorabel afscheid voor de kinderen van groep 8.
Schoolverlatersboekjes
Zoals andere jaren is er ook dit jaar door ouders erg hard gewerkt om voor alle schoolverlaters een
persoonlijk 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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Aanschaf materialen
Voor de kinderen die nog op school blijven heeft de Ouderraad verschillende middelen per
klas/bouw aangeschaft. Voor de bovenbouw krukken, voor de middenbouw vakkenkasten en voor de
onderbouw boeken. Op deze manier is de ouderbijdrage ook dit jaar geheel ten goede gekomen aan
de kinderen.

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 na de
jaarvergadering het jaarverslag en het financieel verslag aan alle ouders 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 dit verslag 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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