Jaarverslag van de Oudervereniging
Schooljaar 2016-2017
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van het bestuur van de oudervereniging van De Diamant over het
schooljaar 2016-2017.
De ouders/verzorgers van leerlingen van De Diamant zijn vertegenwoordigd in een
oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit een aantal enthousiaste
ouders die tijd en aandacht besteedt aan het bedenken, organiseren, financieren en
ondersteunen van leuke, feestelijke en creatieve activiteiten en projecten op school.
Er is een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Als
oudervereniging staan we ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Op de site van school
staat onder de tab ‘informatie’, informatie over de oudervereniging. Voor vragen aan de
oudervereniging kunt u mailen naar ov@dediamant.eu. U mag ons natuurlijk ook altijd even
aanspreken.
In augustus 2016 heeft de fusie plaatsgevonden tussen P.C. Basisschool De Zevenhof en R.K.
Basisschool voor Daltononderwijs Johannes de Doper. Als gevolg van deze fusie is de
Ouderraad van De Zevenhof samengegaan met de Oudervereniging van De Johannes de
Doper. Er is besloten om in de vorm van oudervereniging verder te gaan. Het afgelopen
schooljaar heeft voor de oudervereniging in het teken van de fusie gestaan. In de aanloop
naar het schooljaar 2016-2017 hebben een aantal fusie vergaderingen plaatsgevonden en
gedurende het schooljaar is er structureel maandelijks vergaderd om verder vorm te kunnen
geven aan de nieuwe oudervereniging en de organisatie van alle activiteiten.
Jaarvergadering
Zoals ieder jaar werd gestart met de jaarvergadering op 14 september 2016. Dit is voor het
bestuur een belangrijk moment om verantwoording af te leggen over het door haar
gevoerde beleid en steun te vragen voor haar voornemens voor het nieuwe schooljaar. Alle
stukken (jaarverslag, financieel jaarverslag en begroting) werden goed gekeurd en de
ouderbijdrage werd vastgesteld op €37,50 per jaar.
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Gedurende het afgelopen schooljaar heeft de oudervereniging te maken gehad met veel
wisselingen in het bestuur. Voor het schooljaar 2016-2017 zal het team bestaan uit: Judith
van Diemen (voorzitter), Lisette Schiebroek (penningmeester), Ilja van der Voet (secretaris),
Esther Roeleveld, Sisca Winkelman, Thera Voorn, Natacha Anlo, Marloes Voorwinden,
Sander Overstegen, Marcha ten Brink en Brigitte van den Bos.
Het bestuur van oudervereniging De Diamant is de afgelopen maanden bezig geweest om de
naamsverandering in de statuten, Kamer van Koophandel en de bankrekeningnummers door
te voeren. Wij verwachten dat dit op korte termijn gerealiseerd zal zijn.
Activiteiten gedurende schooljaar 2016-2017
Eerste schooldag
Op 22 augustus 2016 was de eerste schooldag. De oudervereniging stond klaar met een
kopje koffie of thee voor de ouders om bij te praten en/of kennis te maken.
Schoolfotograaf
Het afgelopen jaar heeft de oudervereniging ondersteuning geboden op de dagen dat de
schoolfotograaf er was (8 en 9 september 2016). De oudervereniging zorgt ervoor dat de
fotograaf opgevangen wordt, dat de kinderen uit de klassen gehaald worden en dat alles
‘vlot’ door loopt. Volgend jaar zal de oudervereniging ook de keuze en datum van de
schoolfotograaf op zich nemen.
Raamschilderingen
Het afgelopen schooljaar is er tijd besteed aan raamschilderingen op beide locaties. Thema’s
waren ‘Ice Age’ (gymzalen en bovenbouw) en ‘Sneeuwwitje en de zeven dwergen’
(onderbouw), hier en daar aangevuld met een diamantje ;-)
Schoonmaakavonden
De oudervereniging heeft het afgelopen jaar ondersteuning geboden bij de
schoonmaakavonden door: de deur te openen, aanspreekpunt te zijn, schoonmaaktaken te
verdelen en te zorgen voor koffie en thee.
Dag van de leraar
Op 5 oktober is het de landelijke dag van de leraar. De OV heeft het team verrast met een
heerlijke taart en bloemen.
Oud papier ophalen
Met het ophalen van oud papier genereren we extra inkomsten
voor de oudervereniging.
In 2016 is onder leiding van John Fransen en met behulp van
ouders 74.740 kilo oud papier opgehaald. Dat is meer dan de
voorgaande twee jaren.
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Lege cartridges inzamelen
De OV zamelt lege cartridges in, de opbrengst hiervan komt ten goede aan de
oudervereniging en wordt gebruikt voor de organisatie van activiteiten voor alle kinderen
van de Diamant.
Jumbo-actie en Doekoe actie van de Coop
In september 2016 heeft de oudervereniging mee gedaan aan de sponsoractie van de
Jumbo. Bij iedere €15,- aan boodschappen ontving men een sponsorvoucher die via mobiel,
tablet of pc geactiveerd kon worden en vervolgens gedoneerd kon worden aan één van de
deelnemende verenigingen uit de gemeente Nieuwkoop en Aarlanderveen, waaronder dus
ook de oudervereniging van De Diamant. Er is €234,95 opgehaald.
Daarnaast hebben we ook mee gedaan aan de Doekoe actie van de Coop waarbij gespaard is
voor de aanschaf van gratis sport- en spelmaterialen voor school. We kregen een cheque van
€360,80 en er is in overleg met het team spelmateriaal voor op het plein aangeschaft.

Schoolvoetbal
Veel scholen uit de regio deden mee aan het schoolvoetbal van de KNVB. Dit is in het vorige
schooljaar niet zo goed bevallen. De organisatie was niet optimaal en daarom hebben we
hieraan het afgelopen schooljaar niet aan mee gedaan. Als oudervereniging zijn we in
overleg of we dit op een andere manier kunnen organiseren. Misschien binnen de regio of
binnen onze eigen scholen gemeenschap. Het staat op onze agenda en we houden u hiervan
op de hoogte.
Schooltuin
De schooltuin op locatie Noord is het afgelopen jaar goed onderhouden door ouder Bas
Aartman. Hij werkt op de Prismaschool in Alphen aan den Rijn en een paar keer per jaar
komt hij, samen met een collega en 9 leerlingen, naar De Diamant om de tuin onder handen
te nemen. Wij zijn hier uiteraard enorm blij mee. Het afgelopen jaar is de tuin verplaatst
naar de kant van de dierenweide i.v.m. de komst van de ‘noodlokalen’ voor groep 8.
Kinderboekenweek
Van 3-13 oktober 2016 was het kinderboekenweek met als thema ‘voor altijd jong’. De
kinderboekenweek is feestelijk afgesloten met een podiummiddag op zowel locatie Noord
als Zuid met aansluitend een boekenmarkt. Op locatie Noord werd deze verzorgd door
boekhandel Mondria. Op locatie Zuid door boekhandel Het Anker. 10% van de opbrengst
was voor school en dit heeft een mooi bedrag van € 140,00 opgeleverd.

3

Kabouterpad
Op vrijdag 3 november heeft de oudervereniging Het kabouterpad georganiseerd voor de
kleuters. Dit is een leuke activiteit voor de kleuters waarbij ze in contact komen met dieren
en waarbij ze spelletjes doen in het thema van de herfst.
De kleuters zijn met z’n allen naar de kinderboerderij op het terrein van Ipse de Brugge in
Nieuwveen gegaan. Daar hebben ze in kleine groepjes een speurtocht gelopen waarbij ze de
verschillende kleuren paddenstoelen moesten volgen en daarbij zijn ze Kwebbel
tegengekomen. Kwebbel heeft hun een verhaal verteld en is aan het einde van de ochtend
met de kleuters op zoek gegaan naar de schat.

Nationaal schoolontbijt
Een goed ontbijt is broodnodig en gezond, maar ontbijten is ook hartstikke lekker en heel
gezellig! Wat is een betere start van de dag dan samen aan tafel genieten van vers brood en
lekker beleg? Daarom heeft De Diamant ook dit jaar weer meegedaan aan het Nationaal
schoolontbijt, maar wel op geheel eigen wijze. Op woensdag 9 november mochten alle
kinderen een ontbijt meenemen voor hun klasgenootje. Alle kinderen hebben eenzelfde
formulier gekregen waarop zij mochten invullen wat zij graag zouden willen eten zodat het
ontbijt wel gelijkwaardig was aan elkaar. Sommige ontbijtjes waren ook nog eens mooi
versierd waardoor het een feestelijke ochtend is geworden.
Sintviering
Ook dit jaar heeft de oudervereniging een deel van de organisatie met betrekking tot de
Sintviering op zich genomen. Zo heeft zij ervoor gezorgd dat beiden scholen versierd werden
en dat beide locaties door Sint en zijn Pieten bezocht werden. Alle klassen mochten iets
doen voor de Sint en alle kinderen hebben een cadeautje en iets lekkers gehad. De
onderbouw mocht ook een eierkoek versieren, dat viel erg in de smaak. Daarnaast hebben
we op school ook pepernoten gebakken.
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Kerstviering
Na Sinterklaas komt Kerst. De oudervereniging heeft ervoor gezorgd dat beide scholen in
kerstsfeer omgetoverd zijn.
Op 16 december 2016 hebben alle kinderen op school een
kerststukje gemaakt.
Op donderdagavond 22 december is er een kerstwandeling
door het dorp georganiseerd. De kinderen liepen een
wandeling van ongeveer een uur langs 6 tuinen waar elk een
stukje van het kerstverhaal te zien was.
Op 23 december was het kerstontbijt, dit jaar verzorgd door
het team.
Voorjaarsfeest
Voorheen vierde Johannes de Doper carnaval. Na de fusie is in overleg met school besloten
om geen carnaval meer te vieren. Maar omdat kinderen het leuk vinden om zich te
verkleden, is ervoor gekozen om een voorjaarsfeest te vieren.
Op 23 februari 2017 was het feest in sporthal ‘De Vlijt’. Kinderen
konden zich opgeven voor een playbackshow en er was
ontzettend veel animo. Er is hard gezongen en gedanst en na
afloop van de spetterende optredens was er disco met een zakje
chips en limonade.
Kom in de klas
In plaats van de Daltondag is er dit jaar een ‘Kom in de klas’ georganiseerd. Ouders waren
welkom om een kijkje te komen nemen in de klas tijdens de les. Dit was een succes. Er zijn
veel ouders geweest en het werd als erg leuk ervaren.
Pasen
Dit jaar heeft iedere klas een mand of doos gemaakt en met elkaar spullen verzameld om
erin te doen. De mand was voor iemand die bijvoorbeeld ziek was of een oudere persoon,
deze persoon mocht de klas zelf kiezen. Daarnaast heeft de oudervereniging ervoor gezorgd
dat er twee mensen, verkleed als paashaas en schaap, langs de klassen zijn gegaan om iets
lekkers uit te delen.
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Klassenfeest groep 5 t/m 7
Op 20 april 2017 was het klassenfeest voor groep 5 t/m 7. Een DJ zorgde voor passende
muziek. Groep 5 en 6 gingen lekker dansen, groep 7 had even tijd nodig om ‘los te gaan’,
maar uiteindelijk was het voor alle groepen een geslaagd feest!
Koningsspelen
Op 21 april 2017 werden dit jaar in de ochtend de Koningsspelen gehouden. We hebben bij
de organisatie hiervan hulp gekregen van Hugo die samen met leerlingen van het CIOS een
‘Obstakel Run’ door de weilanden van Zevenhoven heeft georganiseerd voor de bovenbouw.
De onderbouw was in twee groepen verdeeld en hebben om de beurt actieve, sportieve
spellen in sporthal ‘De Vlijt’ gedaan, afgewisseld met kleine, rustige spelletjes en activiteiten
in de Zevenhof.
Schoolreis
Op donderdag 15 juni 2017 zijn we met groep 1 t/m 7 op schoolreisje geweest. Met
touringbussen werden we naar Drievliet gereden, een leuk en overzichtelijk pretpark. Groep
5 t/m 7 mocht zelfstandig door het park lopen. Groep 1 t/m 4 ging in kleine groepjes met
begeleiding. We hadden een centrale verzamelplek bij de picknicktafels waar we onze tassen
neer konden zetten en waar ook begeleiding aanwezig was. We hadden erg mooi weer en
hebben ons goed vermaakt. Hieronder een groepsfoto bij de ingang van het park.

Kamp groep 8
Groep 8 is dit jaar van 21-23 juni op kamp geweest naar… Terschelling! Een super mooie
locatie met een prachtige accommodatie midden in het duingebied. Groep 8 en de juffen
hebben het fantastisch gehad.
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Activiteit groep 3-4
Dit jaar heeft de OV een activiteit voor groep 3 en 4 georganiseerd. Dit, omdat groep 1 en 2
het kabouterpad hebben en groep 5 t/m 7 een klassenfeest. We hebben de kinderen eerst in
de klas een formulier in laten vullen waarin ze zelf ideeën aan konden geven voor een leuke
middag en hebben meerdere ideeën verwerkt in een speurtocht. Op 29 juni 2017 was het
zover, een speurtocht met als thema ‘dieren’. De kinderen zijn op zoek gegaan naar dieren in
ons dorp met behulp van een dierenlandkaart.

Aan elk dier was een spel of activiteit gekoppeld. Zo konden de kinderen bij het ‘Varken’
spekhappen, bij de ‘Kip’ was een eierrace en bij de ooievaar moest een nest op een paal
gebouwd worden. Bij de ‘Paarden’ mocht er een rondje paardgereden worden voor de
kinderen die dat durfden.

Meester- en juffendag
Op 3 juli 2017 was het meester- en juffendag. Alle klassenmoeders hebben vanuit de OV
geld gekregen om een cadeautje te kopen.
De laatste schooldag
Op donderdag 6 juli 2017 was de laatste schooldag. Deze dag werd voorheen op locatie Zuid
altijd gevierd met leuke spelletjes in en rondom de school. De Zevenhof kon echter niet
gebruikt worden, want de verhuizing was die dag in volle gang.

Gelukkig hadden we ontzettend mooi weer! Om 08.30 uur startten we
met z’n allen op een sportieve manier bij de voetbalvelden in
Zevenhoven. De kinderen werden in twee groepen verdeeld.
De eerste groep bleef bij het voetbalveld en heeft daar (in kleinere
groepjes) een parcours van leuke en uitdagende spellen gedaan. Er waren
o.a. stormbanen, een springkussen en een brandweerspel.
7

De andere groep startte aan een vossenjacht, ook in kleinere groepjes. De vossenjacht had
als thema ‘zomervakantie’. Met een behulp van een ‘bingo’ kaart met daarop zomerse
vakantieplaatjes konden de kinderen in een afgebakend stuk van ons dorp op zoek naar
vossen. De kinderen van groep 8 waren bereid om als vos te helpen. Bij elke vos was een
opdracht of activiteit te doen waarmee de kinderen een puzzelstuk konden verdienen. Die
puzzel vormde uiteindelijk een boodschap.

Halverwege de ochtend werd er gewisseld zodat alle kinderen zowel aan het spellenparcours
als aan de vossenjacht hadden deel genomen. Als lunch stond er patat met een snack op het
menu.
Om 13.30 uur heeft iedereen zich verzameld op het grasveld naast De Zevenhof. De
verhuizers waren inmiddels al bijna klaar.

Nadat meester Hans nog een woordje had gedaan, werden tot slot alle kinderen getrakteerd
op softijs en konden ze nog even afscheid nemen van De ‘lege’ Zevenhof. Daarna kon de
zomervakantie beginnen!
Mede dankzij de hulp van alle ouders is deze dag ontzettend geslaagd. Dat geldt natuurlijk
niet alleen voor de laatste schooldag maar voor alle activiteiten die de oudervereniging het
afgelopen schooljaar heeft georganiseerd. Wij willen alle ouders daarvoor hartelijk
bedanken en hopen dat we aankomend schooljaar ook weer een beroep op jullie kunnen
doen.
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