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Jaarverslag schooljaar 2021-2022 
 

 

 
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 2021-2022. 
 
Aan het begin van het jaar hebben we afscheid genomen van Ruud van Helden. Ruud is zeker 5 jaar 
actief geweest in de Ouderraad, waaronder in de rol als penningmeester. 
 
De leden van de Ouderraad waren: 

• Marco van den Oetelaar (voorzitter) 

• Antoinette van der Putten (penningmeester) 

• Lieke Kuijpers 

• Byung Sook Pattinaja 

• Nicole Schram 

• Susan Spoor 

• Paula Burgerhof 

• Chantal Lambooij (secretaris)  
De Ouderraad werd bijgestaan door Sanne van de Ven namens de school. 
 
Er werd zeven keer 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@delichtstraat.nl, maar natuurlijk 
kunt u een van ons ook persoonlijk benaderen. Door activiteiten mee te organiseren en uit te voeren 
krijgt u een prachtige inkijk in het reilen en zeilen binnen de Lichtstraat.  
 
Hier volgt een verslag van de volgende activiteiten: 
1.  Festiviteiten 
2. De Schoolfotograaf 
3. Buitenschoolse activiteiten 
4. Overige activiteiten van de Ouderraad 
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1. Festiviteiten 
 
Een groot aantal van de festiviteiten die plaatsvinden op de Lichtstraat, worden georganiseerd door 
deelcommissies. Deze commissies bestaan uit leden van de Ouderraad, ouders en leerkrachten. U 
kunt zich opgeven voor deze deelcommissies. Op deze manier draagt u bij aan een leuke festiviteit en 
ziet u de school eens van binnenuit. De deelcommissie komt een aantal keer bij elkaar om te 
vergaderen, daarnaast zijn zij aanwezig bij de festiviteit zelf. Over het algemeen valt de 
tijdsinvestering mee is onze ervaring. En uw kind vind het geweldig dat u mee heeft gedaan aan de 
organisatie en de festiviteit zelf! Mocht u meer willen weten dan kunt u vrijblijvend contact opnemen 
met de Ouderraad. 
 
 
Sinterklaas 
Gelukkig kwam Sinterklaas en 2 van zijn pieten dit jaar weer een bezoek brengen aan de Lichtstraat. 
Alle kinderen waren verheugd op zijn komst en Sinterklaas heeft genoten van zijn ontvangst. 
Sinterklaas kwam aan met de brandweer en de sirene stond aan. Dat was nog eens een spectaculaire 
aankomst. Daarna namen Sinterklaas en zijn pieten plaats op het podium. Daar hebben de onder- en 
middenbouw om de beurt een bezoek aan hen gebracht. De kinderen kregen allemaal wat lekkers en 
iedere klas werd verwend met een paar cadeau's. De topgroep en de bovenbouw hebben genoten 
van de surprises die voor elkaar waren gemaakt. Eerder in de week hebben de kinderen hun schoen 
mogen zetten in de klas en daar werd door piet een mandarijn, gesponsord door Jumbo 
Moleneindplein, in gestopt en een zak met snoepgoed neergelegd. Een bezoek van rommelpiet 
maakte het feest dit jaar weer compleet. Tot volgend jaar Sinterklaas. 
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Kerst 
De kerstvakantie werd dit schooljaar een week vervroegd waardoor de kerstviering ook een weekje 
eerder werd gehouden. De geplande workshops konden helaas niet doorgaan, maar dat mocht de 
pret niet drukken. De kinderen hebben in hun eigen klas Kerstmis gevierd en de laatste schooldag 
van 2021 op een leuke manier afgesloten. Hierbij mochten de kinderen voor zichzelf een lekkere en 
feestelijke lunch meenemen. Vanuit de Kerstcommissie waren de spullen voor een mooi gedekte 
tafel en het drinken geregeld, waarbij Jumbo Moleneindplein de chocolademelk heeft gesponsord. 
Ook hebben alle kinderen een sterretje meegekregen om thuis aan te steken. 
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Carnaval 
Bij de voorbereiding voor carnaval was tot het laatste moment onduidelijk of, en welke 
versoepelingen er mogelijk zouden zijn. We hebben daarom een afwisselend programma bedacht 
dat per klas gevolgd zou kunnen worden. De kinderen kwamen verkleed naar school en mochten op 
het versierde schoolplein over de rode loper, onder begeleiding van carnavalsmuziek naar binnen. 
In elke klas was een andere activiteit voorbereid. Zo konden de kinderen in de ene klas maskers 
versieren. In de andere klas was een geweldige kahoot-quiz. In de hal konden de kinderen lekker 
even hossen. Er was een dans-klas (stoelendans, just dance en limbo), een klas om even rustig een 
spelletje te doen en Jumbo Moleneindplein had voor ieder kind een zakje chips en een pakje drinken 
gedoneerd dat genuttigd kon worden. Ontzettend bedankt daarvoor, wat was het een fijne ochtend!  
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De Lichtstraatdag 
Dit jaar was het een hele bijzondere Lichtstraatdag, we vierden namelijk het 40-jarig jubileum van de 
school! Het thema was circus. Onder begeleiding van ‘echte’ circusartiesten werden de leerlingen 
opgeleid tot volwaardige acrobaten. Van jongleren tot ballopen voor iedereen waren en 
verschillende leuke workshops gedurende de dag. Ook was er goed gezorgd voor eten en drinken 
met heerlijke ijsjes van de IJsboerderij en ook de suikerspin mocht uiteraard niet ontbreken! 
Aan het einde van de ochtend sloten we af met  spetterend optredens waarin alle klassen hun eigen 
act demonstreerden.  
Dank ook aan alle ouders die hebben geholpen tijdens de voorbereiding en de dag zelf. 
Het was een geweldige dag en fantastisch om het schooljaar op deze manier af te sluiten. 
 

 
 
 
 
2. De schoolfotograaf 
 
Op 1 en 2 juni was de schoolfotograaf op school. Door de goede logistieke planning en geweldige 
medewerking van de kinderen verliepen deze dagen soepel en konden er mooie foto’s gemaakt 
worden van alle kinderen. ’s-Middags hadden we de mogelijkheid om met je broer of zus op de foto 
te gaan. Hier is goed gebruik van gemaakt. 
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3. Buitenschoolse activiteiten  
 
Een aantal buitenschoolse activiteiten zijn dit jaar niet doorgegaan. Dit was bijvoorbeeld het geval bij 
het zwemtoernooi, het volleybaltoernooi en het schaaktoernooi. 
 
Voetbaltoernooi 
Het voetbaltoernooi kon gelukkig wel doorgaan. Waar de aanmeldingen en teams voorheen door 
school/ de Ouderraad werden geregeld, is deze organisatie nu in handen van Move. Kinderen konden 
zich inschrijven en hebben in de mooie oranje shirts van de Lichtstraat hun beste 
voetbalvaardigheden laten zien.  
 
Avondvierdaagse 
Afgelopen 14 t/m 17 juni 2022 vond de avond vierdaagse plaats in Vught. Voor de 22e keer werd er 
vier dagen achter elkaar gelopen met veel deelnemers door Vught. 
Veel leerlingen en ouders/begeleiders van de Lichtstraat hebben deel genomen aan dit evenement. 
Met mooi weer, vol enthousiasme en ieder op zijn eigen tempo hebben we de wandelroutes door 
Vught te voet afgelegd. Het waren mooie etappes met prachtige weersomstandigheden.  
De Lichtstraat heeft de tweede prijs gewonnen voor ‘de school met de meeste deelnemers’. Volgend 
jaar vindt de avond vierdaagse 13 t/m 16 juni 2023 plaats. We hopen dat er weer veel deelnemers 
mee zullen doen! 
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4. Overige activiteiten van de ouderraad 
 
Schoolverlatersboekjes 
Het schoolverlatersboekje is een traditie op de Lichtstraat. Alle kinderen maken gedurende hun 
loopbaan op school, ieder jaar een tekening. De Ouderraad voegt deze tekeningen samen met mooie 
foto’s, persoonlijke woordjes van de leerkrachten en directeur, liedjes, en andere teksten. Dit wordt 
gebundeld en aan het einde van de schoolcarrière krijgt elke schoolverlater een persoonlijk boekje 
uitgereikt. Voor veel kinderen is dit een prachtig aandenken aan de basisschooltijd.  
 

Musical 
Op de Lichtstraat voeren de kinderen van groep 8 een musical op. Dit jaar werd de organisatie van de 
musical uit handen gegeven aan een student van de theateropleiding. Wekenlang werden er rollen 
verdeeld, geoefend en decors gebouwd. 
Vanuit de Ouderraad werd er gezorgd voor een hapje en een drankje na afloop van de 
avondvoorstelling. Met het mooie weer kon er een “bar” buiten gecreëerd worden waar de 
leerkrachten, ouders en kinderen lekker even konden nagenieten van een indrukwekkende avond. 
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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@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.  
 
 
Secretaris Ouderraad o.j.b.s. de Lichtstraat 
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