
 

  

Goirle, 24.08.2018 
 
Beste ouder/verzorger,  
 
Op basisschool ‘Open Hof’ laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we 
mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, 
bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en in de lessen. Ook uw zoon/dochter kan op 
deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.  
 
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s en 
video’s, waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. Ook plaatsen we bij foto’s en 
video’s geen namen van leerlingen. Op social media plaatsen we geen foto’s van 
individuele leerlingen, alleen van leerlingen in groepsverband. Ook maken we deze foto’s 
bij voorkeur van de zijkant, achterkant of van een afstand. 
 
We vinden het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en    
video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s en video’s van 
uw kind op internet verschijnen.  
 
De wet zegt dat er geen toestemming van ouders nodig is voor het gebruik van foto’s en 
video’s in de klas voor onderwijskundige doeleinden. Ook is er geen toestemming nodig 
voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. 
 
Via dit formulier vragen wij toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw 
zoon/dochter. U kunt het ingevulde formulier afgeven bij de leerkracht.  
 
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht, 
worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens 
schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze 
ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. 
 
Wellicht wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken. We merken dat 
oudere leerlingen soms zelf een keuze willen maken om foto’s en video’s te gebruiken.  
 
Als we beeldmateriaal voor een ander doel dan op de volgende pagina genoemd willen 
gebruiken, nemen we contact met u op. Wij vragen dan of u voor dat specifieke doel 
toestemming geeft. 
 
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een 
later moment alsnog toestemming geven. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bregje de Weijer 
directeur 
 
 
 
 

Jaarverslag 2019-2020 van de activiteiten van de oudervereniging van Basisschool Open Hof 

In het schooljaar 2019/2020 zijn weer verschillende activiteiten georganiseerd. 

 

Schoolreisje 3 oktober: Toverland! Het was een fanatische dag. 

 

Kinderboekenweek 2 t/m 11 oktober: Het thema dit jaar was: Reis mee. Dit jaar waren er nieuwe 

activiteiten zoals het kilometerlezen, het schoolverhaal en de ruil/boekenbeurs. Vooral het 

kilometerlezen en het schoolverhaal waren de kinderen enthousiast over, maar ook het boekenbelletje 

was weer een succes. 

 

Sinterklaas 4 december: Wederom hebben we dit jaar geen gebruik gemaakt van het Sinterklaas journaal 

maar een eigen verhaal gemaakt. De verhaallijn was ‘escape’.  

Groep 1 t/m 4 hebben uitgebreid genoten van de Sint in de huiskamer en in de schatkamer, daarna was 

er helaas geen tijd meer om bij de groepen 5 t/m 8 langs te gaan. 

Activiteiten: pepernoten bakken thuis is vervangen door Sinterklaaspop versieren op school, pietengym, 

Sinterklaasliedjes zingen bij de Wildacker, Sinterklaasfilm in de bioscoop (groep 4 en 5), bezoek kasteel 

van Sinterklaas in Waalwijk (groep 3), surprise maken en tentoonstellen (groep 5 t/m 8). Het was een 

hele gezellige en geslaagde tijd. 

 

Kerstmis 19 december: 

Dit jaar hadden we een kersttocht door de wijk, voor de bovenbouw en onderbouw was er een aparte 

route. De leerlingen van groep 8 stonden in groepjes verdeeld door de wijk en beelden het kerstverhaal 

uit. Groep 7 zorgde samen met juffrouw Gabrien voor de ontvangst van de leerlingen van groep 1 t/m 6 

door te zingen van kerstliederen. De ouders mochten meelopen met de kersttocht en dit werd als zeer 

leuk ervaren. Na de kersttocht was het kerstdinerbuffet voor de leerlingen in de groepen en konden de 

ouders op het bovenbouwplein erwtensoep, glühwein, chocolademelk en kerstkoeken krijgen. Het was 

heel gezellig druk en voor het eerst in jaren was de erwtensoep en glühwein helemaal op. 

 

Gelden vur Helden 20 december:  

De groep 7 mocht op vrijdag met de huifkar naar het Jan van Besouwhuis voor de activiteiten die door 

Gelden vur Helden waren georganiseerd. 

Het goede doel was dit jaar Jongerenwerk Mainframe. 

 

Carnaval 21 februari: 

Het was een geslaagde carnavalsviering, waarbij alle kinderen mooi verkleed waren. Gestart met hossen 

buiten met een optreden van Johnny Purple. 

Tijdens het hossen op het bovenbouwplein waren er klassen ingedeeld: één met spelletjes, één waar je je 

kon laten schminken, gekke haren en/of nagels laten lakken. Er was ook rustgroep. 

 

Grote rekendag 25 maart: 

Wegens Coronavirus niet doorgegaan 

 

Open dag 18 maart: 

Wegens Coronavirus niet doorgegaan 

 



 

  

Pasen 9 april: 

Alle kinderen mochten thuis een kleurplaat kleuren, die voor het raam kon worden gehangen. 

Sommige groepen hebben op 10 april via Google Meets van hun paasontbijt genoten. 

 

Koningsspelen 17 april: 

Wegens Coronavirus niet doorgegaan 

 

50 jarig jubileum 6 t/m 8 mei: 

Wegens Coronavirus niet doorgegaan 

 

Schoolfotograaf 19 mei is verzet naar 30 juni: 

De schoolfotograaf heeft alle kinderen die op school waren op de foto gezet. Er zijn portretfoto’s 

en broertjes/zusjes foto’s gemaakt.  

Helaas was er vanwege Coronavirus geen mogelijkheid om na school op de foto te gaan met 

broertjes/zusjes die (nog) niet op school zitten. 

 

Avondvierdaagse 8 t/m 11 juni: 

Wegens Coronavirus niet doorgegaan 

 

Ouderbedankmoment 10 juli: 

Wegens Coronavirus niet doorgegaan 

 

Kledinginzameling: 

We hebben vanaf juli 2016 twee kledingcontainers samen met Den Bongerd en de Avonturiers. De 

opbrengst wordt door drieën gedeeld. 

 

Toernooien: 

Minipup-toernooi, groep 1 t/m 4; afgelast vanwege slecht weer 

Handbaltoernooi, groep 5 t/m 8 

Zaalvoetbaltoernooi groep 8 (geen compleet team daarom niet opgegeven) 

Handbalclinic, groep 3 en 4 

Schoolvoetbaltoernooi, groep 5 t/m 8, wegens Coronavirus niet doorgegaan 

Streetrace, groep 3 t/m 8, wegens Coronavirus niet doorgegaan 

Hockeytoernooi, groep 3 t/m 8, wegens Coronavirus niet doorgegaan 

 

De oudervereniging heeft het afgelopen jaar 4 keer vergaderd (1 vergadering online via Google 

Meets), naast verschillende commissie bijeenkomsten. En vanwege de Corona zijn 2 vergadering 

niet doorgegaan. 

Mascha stopt als voorzitter. 

 

We gaan er weer een gezellig jaar van maken voor alle leerlingen en door het team te 

ondersteunen. 

 

Tot zover het jaarverslag van de oudervereniging. 

 

Mascha van Pelt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


