
Jaarverslag 2018 – 2019 Ouderraad  
 
Samenstelling  
Voor het jaar 2018-2019 vertegenwoordigen de volgende leerjaarouders, de kinderen en ouders van 
basisschool ’t Palet in Hapert.  
 

Groep 1 Mascha Lueb 

Groep 2 Wendy Brouwer (penningmeester i.o.)  

Groep 3  Lineke Heuveling 

Groep 4 Marleen van Gils (secretaris) 

Groep 5 Jill van de Meerakker 

Groep 6 Nolly van Beek (voorzitter)  

Groep 7  Nienke Willekens 

Groep 8 Ilse Klessens (penningmeester) 

 

Bovenbouw Mart van de Broek 

Onderbouw Alby Pasmans 

Team/school Daphne Meijers 

 

Activiteiten 
4 december 2018; Sinterklaas;   

Ook dit jaar bezocht Sinterklaas met 3 zwarte pieten de groepen 1 t/m 5. Zoals ieder jaar ontvangen 

de klassen een klassenkado van de ouderraad. Leraren bepalen gezamenlijk het soort cadeau.  De 

ouderraad regelt namens de Sint ook strooigoed voor in de klassen en begeleiden de sint en zijn 

pieten door de school. Ieder jaar weer een groot feest voor alle leerlingen!! 

20 december; Kerstviering;   
Alle leerlingen van ’t Palet hebben genoten van een prachtige musical verzorgd door de groepen 5, 6 
en de leerlingen van de neveninstroom(NT2).  ’s Morgens werd de musical opgevoerd voor onze 
leerlingen van 1 en 2 en de opa’s en oma’s van de kinderen van groep 5, 6 en de neveninstroom. De 
leerlingen van de groepen 1 en 2 waren ’s middags waren vrij zodat zij in de avond de groepen 3 t/m 8 
konden “begeleiden” naar Den Tref met hun zelfgemaakte lampionnen. Wat een prachtig gezicht, zeer 
sfeervol!  De kleuters gingen vervolgens terug naar school en werden om 18.30 uur opgehaald door 
hun ouders.  De leerlingen van groepen 3 t/m 8 hebben van 17:30 tot 18:30 uur genoten van de 
prachtige musical.  
 
27 en 28 februari 2019; Carnaval;   
Op donderdag 27 februari barstte het carnavalsfeest los voor de leerlingen van groep 1 en 2:  
Natuurlijk met de traditionele carnavalsoptocht voor de kleuters in samenwerking met de 
jeugdraad en jeugddansgarde van c.v. de Pintewippers.  Om dit evenement mogelijk te maken 
werd er 18 hulpouders ingeschakeld om het verkeer veilig te regelen. Wat is het ieder jaar weer 
een prachtig gezicht om deze stoet te aanschouwen.  
Na de optocht gingen de kleuters samen met de jeugdraad van elf en dansmarietjes chips eten 
in de klassen. Hier konden de kleuters vragen stellen aan de jeugdraad en dansgarde, hoe leuk 
het is bij de jeugdcarnaval. Hierna kon er naar hartenlust worden gehost en konden de kinderen 
diverse spelletjes doen. Dit alles terwijl de ouders van de kleuters (die de begeleiding van de 
optocht hadden verzorgd) de aula omtoverde tot het carnavalsparadijs voor de groepen 5 t/m 8.  
 



Op vrijdag 28 februari was het de beurt voor de midden en bovenbouw (groepen 5 t/m 8). De 
groepen 3 en 4 maakten hierbij gebruik van de speelzaal en omliggende klaslokalen. De 16 
hulpouders en de leerjaarouders van groep 3 en 4 hielpen bij de spellen, schminken en 
naderhand het opruimen.  
De groepen 5 t/m 8 vierde hun carnavalsfeest in de aula en met spellen in de omliggende 
klaslokalen. De spellen zijn voor veel kinderen een welkome afwisseling. Maar ook in het stilte 
lokaal vinden we kinderen die de drukte (even) willen ontvluchten. Voor de spellen en 
voorzieningen voor deze kinderen waren de leerjaarouders en 18 hulpouders ingezet.  
 
 
Open Avond;  
De leerjaarouders verzorgen al sinds jaar en dag de koffie en theevoorziening tijdens de jaarlijkse 

open avond. Afgelopen jaar kregen deze leerjaarouders extra hulp. Leerlingenraad heeft namelijk in 

ruil voor het extra bedrag voor de bikers een tegenprestatie geleverd; zij hebben geholpen bij de 

koffie/ thee voorziening en de voorbereiding hierop. Deze samenwerking met de leerlingenraad is 

meer dan goed bevallen.  

s’ Avonds werden de bikers overhandigd aan de Leerlingenraad. Hier werd meteen gretig gebruik van 

gemaakt. De bikers (9 stuks) zijn vol enthousiasme ontvangen!  

14 mei 2019; Sportdag;   
De jaarlijkse sportdag van basisschool ’t Palet viel dit jaar niet samen met de koningsspelen. Alle 
groepen hebben op 1 dag van de sportdag genoten.  
Hierbij hebben de groep 1/2 op en om school diverse sport en spelelementen gedaan. Een heerlijke 
dag waarbij zij gebruik konden maken van de totale school. Door de leerjaarouders werden de 
kinderen verwend met water, ranja en heel veel vers fruit!  
De overige groepen hadden diverse activiteiten op en om het terrein van VV Hapert, VVO Korfbal en 
wielerbaan van TWC Het snelle wiel.  
De sponsorloop voor “Ut Dierewaaike” bleek een groot succes! Er werden heel veel rondjes gerend 
door onze leerlingen. Uiteindelijk is er een totaalbedrag van 5318,66 opgehaald! 
Naast de sponsorloop konden de groepen 3 en 4 zich uitleven met diverse spellen. De groepen 5 t/m 8 
zijn in verschillende groepen verspreid over de diverse sportterreinen van de Lemelvelden. Zij deden 
slagbal maar ook wat rustigere behendigheidsspellen. Dit alles begeleid door maar liefst 25 
hulpouders!  
De ouders van de oudervereniging hebben de kinderen in de watten gelegd met kilo’s vers fruit, ranja, 
water en als afsluiter ook nog een zakje chips.  
 
5 juni 2019; Paletdag;   
De organisatie van de Palet-dag lag bij school in samenwerking met vele ouders. Het kleurrijke festival 

vond plaats op een prachtige dag in juni. Met heel veel enthousiasme hebben de leraren in 

samenwerking met heel veel creatieve ouders er een onvergetelijke dag van gemaakt.  

De leerjaarouders hebben deze dag ook de handen uit de mouwen gestoken en zich her en der 

dienstbaar opgesteld.  Deze dag is als zeer speciaal en leuk ontvangen door iedereen. Het ijsje voor 

alle leerlingen was namens de oudervereniging aangeboden.  

 

17 juni 2019 Schoolreis: 

Al in oktober is er overleg gepleegd tussen de school en de oudervereniging over de invulling van de 

schoolreis. Unaniem heeft de oudervereniging te kennen gegeven dat de “funfactor” in het 

schoolreisje moet blijven bestaan. Educatie en fun wordt al vaak gecombineerd maar bij de schoolreis 

moet de “funfactor” de hoofdmoot blijven.  

 



De keuze qua activiteit voor de groepen is als volgt; 

groep ½ : kleuterfeest 

Groep 3: Dippie Doe + NI Onderbouw 

Groep 4, 5, 6: Billy Bird (Volkel)  

Groep 7: Toverland + NI Bovenbouw 

Door alle kinderen werd er die dag genoten van de prachtige uitstapjes! Het heerlijke weer droeg 

natuurlijk ook bij aan de goede sfeer en het enthousiasme onder de leerlingen.  

2 juli 2019 Afscheid groep 8;  

Zoals ieder jaar neemt groep 8 afscheid van de school middels een musical. Alle leerlingen van groep 1 

t/m 7 genieten overdag van deze musical. Op dinsdagavond 2 juli werd de afscheidsmusical opgevoerd 

voor alle papa’s en mama’s. Bijzonder mooi om te zien dat we zoveel verschillend talent hebben op 

school!  

De leerjaarouders verzorgen die avond de koffie en thee maar ook de voorzieningen bij de disco 

verzorgd door DJ Menno. De groep 8-ers mogen dan nog even gezamenlijk genieten van een gezellige 

avond.  En dan is het toch ineens tijd om echt afscheid te nemen…. Door de grote deur van Den Tref 

verlieten de leerlingen van groep 8 het pand.. Maar niet zonder het gouden randje; alle papa’s en 

mama’s in een erehaag met sterretjes in de hand! En dan onder begeleiding van muziek echt door de 

erehaag van alle ouders.   

Overige zaken : 

Donatie Bike Racers 

In schooljaar 2018-2017 heeft de oudervereniging van basisschool ’t Palet een prachtig bedrag mogen 

ontvangen van de RaboClubKas actie. De oudervereniging heeft de leerlingenraad gevraagd naar een 

mooie en duurzame besteding van dit bedrag.  

De leerlingenraad stelde voor Bike racers aan te schaffen zodat alle leerlingen van school hier in de 

pauzes mee kunnen spelen. De leerlingenraad heeft vervolgens een goed voorstel opgemaakt wat 

passend is voor de jongste maar ook de oudste leerlingen. Uit het voorstel bleek tevens dat er was 

nagedacht is over de opslag en gebruik van de bike-racers.  

Besloten is om extra geld uit de kas van de oudervereniging te schenken aan de leerlingenraad voor de 

aanschaf van extra bike-racers. De bikes worden veelvuldig gebruikt door onze leerlingen, een goede 

investering, zo blijkt.  

 

Inschrijving KVK:  

Afgelopen jaar is de ouderraad omgezet naar een oudervereniging. Hiermee voldoen we aan goede 

kaders in het kader van o.a. aansprakelijkheid. We zijn in deze hoedanigheid ingeschreven bij de KVK, 

hebben eigen statuten en bankrekeningen. 

Extra ijsjes:  

Door het jaar heen heeft de oudervereniging de leerlingen getrakteerd op waterijs. Dit werd goed 

ontvangen door de leerlingen en leraren. Een ijsje met het warme weer in Juni en Juli was wel op zijn 

plaats voor de kinderen (en leraren).  


