Jaarverslag
2019-2020 van de activiteiten van de oudervereniging van Basisschool Open Hof
Goirle, 24.08.2018
In het schooljaar 2019/2020 zijn weer verschillende activiteiten georganiseerd.

Beste ouder/verzorger,
Schoolreisje 3 oktober: Toverland! Het was een fanatische dag.

Op basisschool ‘Open Hof’ laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we
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Kerstmis 19 december:
De wet zegt dat er geen toestemming van ouders nodig is voor het gebruik van foto’s en
Dit jaar hadden we een kersttocht door de wijk, voor de bovenbouw en onderbouw was er een aparte
video’s in de klas voor onderwijskundige doeleinden. Ook is er geen toestemming nodig
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Via dit formulier vragen wij toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw
leuk ervaren. Na de kersttocht was het kerstdinerbuffet voor de leerlingen in de groepen en konden de
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heel gezellig druk en voor het eerst in jaren was de erwtensoep en glühwein helemaal op.
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Het goede doel was dit jaar Jongerenwerk Mainframe.
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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

