
 

   

Jaarverslag 2020-2021 van de activiteiten van de oudervereniging van Basisschool Open Hof 
In het schooljaar 2020/2021 zijn verschillende activiteiten georganiseerd, echter wel in aangepaste 
vorm vanwege covid-19. Er zijn vanwege covid-19 ook activiteiten komen te vervallen. 
 
Kinderboekenweek 30 september t/m 16 oktober: Het thema dit jaar was: “En toen…”. Een thema 
wat we dit jaar mooi konden koppelen aan ons jubileum. Tijdens ‘tijdreislezen’ haalden de kinderen 
1970 (opening Open Hof) bladzijden in totaal! Het thema van het jubileum werd daarom bekend 
gemaakt met een cadeautje. Het  schoolverhaal was weer een succes en ook de oude vertrouwde 
activiteit ‘boekenbelletje’ kwam terug. Juf Gabrien gaf in de klassen een speciale muziekles en de 
leerlingen van 5 t/m 8 hadden een bijpassend thema van wereldoriëntatie aangeboden gekregen.  
 
Sinterklaas 4 december: Onze eigen verhaallijn werd dit jaar volledig in stijl geschreven. Door de kou 
in Nederland werden de pieten allemaal verkouden. Gelukkig zorgden de kinderen van onze school 
voor warme kleding, mutsen en wanten. De pieten waren snel weer beter!  
Groep 1 t/m 4 hebben uitgebreid genoten van de Sint in de huiskamer en in de schatkamer. 
Helaas (door covid-19) dit jaar geen liedjes zingen bij de Wildacker, geen bioscoopbezoek of andere 
uitjes buiten school. Wel hebben we weer genoten van alle mooie surprises, het versieren van 
lekkere speculaas, en de andere activiteiten. 
Het was een hele gezellige en geslaagde tijd. 
 
Kerstmis 17 december: 
De nieuwe kerstversiering zorgde voor een gezellige en warme sfeer in de school. Door covid-19 
dreigde de kerstviering volledig in het water te vallen. Door inzet van de ov en het team kon het 
zelfgeschreven moderne kerstverhaal toch via internet alle huiskamers bereiken.  
 
Gelden vur Helden in december:  
Groep 7 en 8 konden weer fanatiek aan de slag met de jaarlijkse quiz van Gelden vur Helden. 
Daarnaast had de stichting enorm goed meegedacht en ingespeeld op de problemen rondom covid-
19. In een korte tijd wisten zij een online muziekbingo in elkaar te zetten voor alle klassen in Goirle.  
 
Carnaval 13 februari: 
Na de periode dat Nederland in quarantaine moest, kwamen we met Carnaval terug op school en 
vierden we een bescheiden feestje in ‘bubbels’ (ieder in eigen klas). Een gezamenlijk moment via 
‘teams’ zorgde voor de saamhorigheid zoals we gewend zijn op onze school. Ook genoten we van 
weer een muziekbingo van Gelden vur Helden en speelden we ‘neusje op, neusje af’. 
 
Grote rekendag 24 maart: 
Vorig schooljaar ging de Grote Rekendag niet door, deze viel precies in de periode van quarantaine. 
Een compleet draaiboek lag te wachten en zo konden we op 24 maart met z’n allen aan de slag met 
het thema ‘getallenfabriek’. Een succes in alle klassen en de kinderen vonden het weer leuk om op 
een andere manier bezig te zijn met rekenen. 
 
Open dag: 
Wegens covid-19 niet doorgegaan. Individuele rondleiding zijn verzorgd na schooltijd. 
 



 

 

 Pasen 1 april: 
Een heerlijke paasbrunch, eieren zoeken en een leuke knutselopdracht zorgden voor een geslaagde 
paasviering in eigen klas. 
 
Koningsspelen 23 april: 
Een sport- en speldag in ‘bubbels’ in en rondom onze school. Een hele uitdaging voor de organisatie, 
maar voor de kinderen was het een geslaagde en sportieve dag.   
 
Feestdag jubileum en afscheid meneer Cees op 26 mei: 
We konden het jubileum niet blijven uitstellen. Daarom vierden we op 26 mei feest in thema ‘Glitter 
& Glamour’. Geheel in stijl kwamen alle kinderen naar school. Tijdens de feestelijke opening via 
‘teams’ hebben we geproost. In de photobooth werd een foto gemaakt zodat iedereen een 
aandenken zou hebben aan de bijzondere dag. Precies op die leuke feestdag namen we ook afscheid 
van meneer Cees, een conciërge die we zeker hard gaan missen! Tijdens de spotlightparade werd 
Cees door alle klassen verrast met een mooi optreden.  
Het was niet de feestdag die we voor ogen hadden, maar toch zijn we blij dat we aandacht konden 
besteden aan ons jubileum.  
 
Schoolfotograaf 18 mei: 
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 covid-19 geen mogelijkheid om na school op 
de foto te gaan met broertjes/zusjes die (nog) niet op school zitten. 
Niet iedereen was tevreden over de kwaliteit van de foto’s. De ov zal deze opmerkingen meenemen 
naar volgend jaar.  
 
Avondvierdaagse 8 juni t/m 11 juni: 
Wegens covid-19 niet doorgegaan. Wel kon iedereen deelnemen aan de Wandelvierdaagse- Home 
Edition. Het was een mooi initiatief om toch het gevoel van de populaire vierdaagse te kunnen 
ervaren.  
 
Ouderbedankmoment 23 juli: 
Wegens covid-19 is het ouderbedankmoment anders aangepakt. Volgend schooljaar zullen we groots 
uitpakken wanneer we hopelijk alle ouders weer fijn kunnen ontvangen in de school.  
 
Kledinginzameling: 
We hebben vanaf juli 2016 twee kledingcontainers samen met Den Bongerd en de Avonturiers. De 
opbrengst word door drieën gedeeld. 
 
Toernooien: 
Minipup-toernooi, groep 1 t/m 4 - Handbaltoernooi, groep 5 t/m 8 - Zaalvoetbaltoernooi groep 8  
Handbalclinic, groep 3 en 4 - Schoolvoetbaltoernooi, groep 5 t/m 8 - Streetrace, groep 3 t/m 8 
Hockeytoernooi, groep 3 t/m 8 
Alle toernooien zijn afgelopen schooljaar niet doorgegaan vanwege covid-19. 
 
De oudervereniging heeft het afgelopen jaar 6 keer vergaderd. Deze vergaderingen zijn allemaal 
online geweest vanwege covid-19. 
 
We gaan er volgend schooljaar weer een gezellig jaar van maken voor alle leerlingen.  
Laten we hopen dat het weer een ‘normaal’ jaar zal worden en dat ik iedereen weer persoonlijk kan 
zien! 
Tot zover het jaarverslag van de oudervereniging. 
 
Martijn Ligthart  
(voorzitter) 
 
 


