
 

 

Jaarverslag OR 2021 

 

Samenstelling Ouderraad: 

De OR bestaat eind 2021 uit:  

▪ Lonneke Wouda 

▪ Miranda Haan  

▪ Annerieke Kuipers 

▪ Marga Schuitema 

▪ Yana Dijk  

▪ Elene Klaren (notulist) 

▪ Mariska Bosma (voorzitter) 

In 2021 heeft de OR in totaal 4x keer vergaderd. De vergaderingen zijn opgestart vanaf juni 2021 in 

verband met de corona maatregelen. Er waren in 2021 nog een stuk minder activiteiten, gezien de 

maatregelen rondom het Corona virus en wederom een Lock down aan het eind van het jaar. Toch 

was de OR flexibel en waar kon, werd er weer wat georganiseerd of voorbereid, ondanks dat de OR 

leden tijdens de activiteit zelf niet aanwezig mochten zijn.    

 

De activiteiten in 2021 waren als volgt dit jaar:   

 

●  Opbrengsten oud papier en oud ijzer  

Om te zorgen dat wij binnen school gelden hebben om o.a. de, in dit verslag genoemde, activiteiten 

uit te kunnen voeren, zijn er inkomsten nodig. Hiervoor wordt er elke 5 weken oud papier opgehaald. 

Het plannen van het oud papier lopen werd tot juni 2021 gedaan door Anita Ruzius.  Door haar 

vertrek in het nieuwe schooljaar heeft zij het bestaande schema en de werkwijze overgedragen aan 

Annerieke Kuipers  en Karin Westra.  

De opbrengsten van het oud papier in 2021 waren totaal €5.102,71. Deze activiteit levert ons jaarlijks 

een hoop geld op. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld activiteiten organiseren en spelmateriaal 

aanschaffen en worden de kosten van de schoolreizen e.d. laag gehouden. Zonder de hulp van 

vrijwilligers is dit niet mogelijk.  

Tevens zijn er inkomsten vanuit oud ijzer. Dit wordt geregeld door Otto Knottnerus en Udo Roelofs. 

De opbrengst van het oud ijzer in 2021 was €1.628,80. 

• 19 mei 2021 Opschoon dag 

De leerlingen zijn verdeeld in groepjes het dorp doorgelopen, gewapend met handschoenen, 

prikstokken en afvalzakken om Nieuwolda te ontdoen van zwerfafval. Bij terugkomst op school zijn zij 

door de OR voorzien van een broodje knakworst. 

 

 

 

• 28 juni 2021 Schoolreis  



Omdat de maatregelen het toen weer toelieten, is er aan het eind van het schooljaar toch nog 

een schoolreis georganiseerd. Groep 1 t/m 6 zijn maandag 28 juni 1 dag naar Drouwenerzand 

geweest met de bus en groep 7 & 8 zijn op maandag ook in Drouwenerzand geweest en daarna 2 

nachten in Ellertshaar blijven overnachten.  

 

• 30 juni 2021 Boekenmarkt 

Op 30 juni hebben de leerlingen van OBS Letterwies en Peuterspeelzaal ’t Hummeltje boeken 

meegenomen die ze niet meer lezen, met het doel  om ze te ruilen met een medeleerling voor 

een ander boek. Hierbij aanwezig waren ook Sabine Kokee en Frouwien Roelofs namens de 

Zwerfboekenkast bij school. Het weer zorgde ervoor dat de markt verplaatst werd naar de 

sporthal. De OR verzorgde daar voor iedereen een beker drinken en een fruitspiesje. 

 

• Dinsdag 6 juli Musical groep 8 

Het traditionele afscheid van groep 8 werd aangepast georganiseerd door alle maatregelen, maar 

gelukkig gingen de traditionele activiteiten wel door. Het brugpiepen met de kanotocht kon 

doorgaan en door het mooie weer kon de musical plaatsvinden in de buitenlucht op het 

schoolplein.  

• 16 september 2021 Schoolfotograaf 

Op 16 september kwamen de leerlingen op de jaarlijkse schoolfoto. Hier hebben twee leden van 

de OR geholpen om de organisatie in goede banen te geleiden. 

 

• 7 oktober 2021 Start Kinderboekenweek 

De start van de jaarlijkse Kinderboekenweek werd afgetrapt met een vossenjacht in het dorp, 

waarbij de leerlingen van groep 7 & 8 op een locatie in het dorp waren te vinden, verkleed en 

geschminkt als een dier. Zij deelden letters uit aan de groepjes, die aan het eind een woord 

vormden. Bij terugkomst op school en het goed raden van het woord kregen de groepjes drinken 

en dierensnoepjes uitgereikt namens de OR.  

 

• 14 oktober 2021 Feestelijke Ouderavond en afsluiting Kinderboekenweek 

Op 14 oktober was het weer mogelijk om ouders te ontvangen in de school. Er werd gekozen om 

dit wel op te splitsen in onder- en bovenbouw, gezien de hoeveelheid mensen in het gebouw. 

Tijdens deze avond lieten de kinderen zien wat ze allemaal doen in de klas en wat ze tijdens de 

Kinderboekenweek in de workshops hebben gedaan. In het tussenlokaal werd door de OR leden 

koffie/thee en ranja met koek uitgedeeld. 

 

• 4 november 2021 Nationaal schoolontbijt  

Op donderdag 5 November heeft de school meegedaan aan het nationaal schoolontbijt. School 

kreeg hiervoor pakketten aangeleverd en de OR heeft dit aangevuld met extra eten en drinken. 

Er was hierbij geen verdere ondersteuning gezien er geen ouders op school mochten komen. 

Omdat groep 5 & 6 deze week in quarantaine zaten hebben zij dit een week later in de klas over 

gedaan. 

 



 

●  Donderdag 25 november 2021 Pietenochtend 

O donderdag 25 november werd bij de onderbouw een Pietenochtend georganiseerd met o.a. 

Knutselopdrachten, pepernoten bakken, pepernoten sjoelen en voorlezen. Aan het eind kregen de 

kinderen een Pietendiploma. De OR verzorgde hiervoor de versiering, het drinken en de koekjes voor 

de kinderen en vrijwilligers deze ochtend.  

 

• Vrijdag 3 december Sinterklaasfeest 

 

Het Sinterklaasfeest kon dit jaar weer doorgaan. Toen de sint in het land was gekomen lag er voor 

alle kinderen een schoen cadeautje.  

Op vrijdag 3 december kwamen de Sint en zijn 2 pieten met een tractor en kipper aan bij school. Zij 

zijn in de ochtenduren op bezoek geweest bij de onderbouw en hebben gauw een kijkje genomen bij 

de bovenbouw. Er waren cadeautjes voor de kinderen van de onderbouw die in een heuse 

schatkamer klaarstonden. De bovenbouw kinderen hebben lootjes getrokken en voor elkaar 

surprises gemaakt. Zij hebben het sinterklaasfeest in de klas gevierd. Uiteraard was er voor ieder wat 

lekkers. Wel voorverpakt dit jaar. 

 

• Maandag 6 december Stamppot actie  

Eind november kregen de leerlingen een formulier mee naar huis met de opdracht om zoveel 

mogelijk stamppotpakketten te verkopen in hun omgeving. Hierbij kon worden gekozen voor een 

compleet pakket met aardappels, wortelen en uien, maar ook losse zakken konden worden besteld. 

Het was een groot succes en er is veel verkocht. Totaal is er € 375,00 winst gemaakt en gaan we deze 

actie in 2022 zeker nog een keer herhalen, maar dan eerder en groter opgezet.  

 

• Dinsdag 14 december 2021 Kerstlunch 

Door een vooruitziende blik van de leraren en de geruchten van een week vervroegen van de 

kerstvakantie voor de kinderen werd besloten om de jaarlijkse kerstviering eerder te houden. Op 

dinsdag 7 december werden er diverse knutsel activiteiten georganiseerd, waaronder het maken van 

een kerststukje. Tussen de middag was er voor alle kinderen een gezellige kerstlunch in de klas, 

waarvoor de OR leden de boodschappen hadden verzorgd. Ook was er een snack van ’t Trefpunt voor 

iedereen. Aan het eind van deze week kregen de kinderen een kerstattentie mee van het team.  

 

Al met al kunnen we terugkijken op een jaar waarin tussen de Lock downs en maatregelen toch nog 

best wat is georganiseerd en hopen dat het in 2022 weer meer mag zijn.  

 

Namens de Ouderraad OBS Letterwies  

 

Maart 2022 


