
Jaarverslag van de oudervereniging van R.K.B.S. De Ruif over het schooljaar 2017-2018 
 
 
Het afgelopen schooljaar heeft 1 nieuwe lid haar entree gemaakt. 
De oudervereniging 2017-2018 bestaat uit de onderstaande leden: 
 
Voorzitter:  Jessica Coolbergen 
Secretaris:  Monique Broeders 
Penningmeester: Esther Luijk 
Leden:   Marinel van Lopik  
   Casper Hoegen 
   Mirella van Asten 
   Monique Zonligt 
   Melissa Broeders 
   Sandra Wiedenroth 
   Barbara Dikmans 
   Laura van Aken 
   Femke van Dun 
   Natascha van der Harst 
 
Het nieuwe lid Natascha heeft haar draai inmiddels aardig gevonden binnen de 
oudervereniging. We zijn blij met haar toegevoegde waarde. Ook dit schooljaar zullen er 
helaas 3 leden afscheid nemen van de oudervereniging. We willen Casper Hoegen, Marinel 
van Lopik en Monique Broeders heel hartelijk danken voor al hun inzet. 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de oudervereniging. 
In dit verslag staan we even stil bij de activiteiten die het afgelopen schooljaar door of met de  
oudervereniging zijn georganiseerd. 
 
Klassenouders 
Wegens de positieve reacties van de voorgaande schooljaren hebben we in overleg met de 
leerkrachten ook afgelopen schooljaar ervoor gekozen om te werken met klassenouders. 
Deze ouders, die zich vrijwillig beschikbaar hebben gesteld, van de kinderen uit de groepen 
1 t/m 7 zijn een schakel tussen de leerkrachten en ouders van de kinderen uit de klas van 
hun kind. Ook zijn zij een schakel tussen de oudervereniging en andere ouders bij het 
oproepen van hulpouders voor georganiseerde activiteiten. Er is besloten om ook komend 
schooljaar weer klassenouders aan te stellen. Wij willen de klassenouders van het afgelopen 
schooljaar bedanken voor hun inzet en hulp. Vanaf het schooljaar 2014/2015 worden de 
klassenouders geregeld door de leerkrachten, zonder tussenkomst van de OV. 
 
Hulpouders 
Zoals in het stukje hierboven al genoemd werd, hebben de school en de oudervereniging het 
gehele jaar door hulp nodig van ouders. Zonder ouders is het niet mogelijk om alle 
activiteiten tot stand te laten komen. Zonder hun hulp komen we nergens. 
Daarom willen we alle ouders/verzorgers, opa’s en oma’s die er dankzij hun hulp voor 
gezorgd hebben dat de georganiseerde activiteiten door konden gaan, erg bedanken voor 
hun inzet  het afgelopen schooljaar. Ook komend schooljaar hopen we weer op uw hulp en 
natuurlijk dat van andere ouders te kunnen rekenen. Uw betrokkenheid bij onze activiteiten is 
van groot belang. 
 
Schoolplein 
De speelgoedkisten waar de kinderen per klas verantwoordelijk voor zijn, zijn het afgelopen 
schooljaar weer aangevuld met nieuwe spelmaterialen.  
 
 



Andere activiteiten van het afgelopen schooljaar. 
 
Sint Nicolaas 
De Sint en Pieten gaven weer een geweldige show vol acrobatiek en spel in de Schelf. 
Groep 1 t/m 5 hebben een show van de Pieten gezien, de andere groepen werden bezocht 
door de Sint en Pieten in hun klas. De cadeautjes zijn voor alle groepen in de klas aan de 
kinderen uitgedeeld terwijl de Pieten overal nog een paar handen pepernoten strooiden.  
 
Kerstmis 
Met kerst hebben we allerlei leuke spelletjes en knutselwerkjes gedaan. De papa's waren de 
obers tijdens het kerstdiner vol lekkere hapjes en drankjes. 
 
Carnaval 
De playback optredens in alle klassen waren weer erg mooi. De groepen 1 t/m 4 hebben 
deze opgevoerd in de schelf. De overige groepen in hun eigen klas. 
Het spel "Ren je rot' in de gymzaal werd fanatiek gespeeld door de kinderen en leerkrachten. 
's middags gingen de groepen 5 t/m 8 samen met de kinderen van de overige scholen uit 
Raamsdonksveer feesten in Oscars onder begeleiding van DJ Willem de Wijs. 
  
Pasen 
Groep 1 en 2 hebben paaseieren gezocht in de speeltuin samen met de Paashaas. De 
groepen 4 hadden een leuke paasattentie gemaakt die ze in de middag bij een 
bejaardenhuis hebben afgegeven. Er zijn hier vele positieve reacties van het bejaardenhuis 
gekomen en ze hopen dat wij dit volgend jaar weer doen. Er is ook nog brood gedeeld in de 
klassen. 
 
Schoolreis 
Met de groepen 2 t/m 7 zijn we naar Toverland gegaan. Hier hebben de kinderen kunnen 
genieten van alle attracties. Het weer zat ook ontzettend mee. 
 
Avondvierdaagse 
De organisatie van de avondvierdaagse is door de oudervereniging geregeld. Er liepen 295 
kinderen in het blauwe shirt mee. De avondvierdaagse startte vanaf De Ruif. Alle kinderen 
hebben goed gelopen en het erg gezellig gehad, hun medaille hebben ze dan ook dubbel en 
dwars verdiend. 
 
Afscheid groep 8 
De schoolverlaters namen ook dit jaar afscheid van de leerkrachten, medeleerlingen en 
andere genodigden door middel van een musical. Leerlingen van groep 3 t/m 7 en de opa's 
en oma's hebben de musical op het Dongemond College kunnen bewonderen. 's avonds 
was het de beurt aan de ouders en broertjes en zusjes om te komen kijken. Deze geslaagde 
avond werd met een borrel afgesloten. 
 
Eindejaarsfeest 
Het eindejaarsfeest stond in het teken van "strand". Tijdens een puzzeltocht gingen de 
kinderen in de wijk op zoek naar spelletjes waar ze een puzzelstukje konden verdienen. Bij 
terugkomst gingen ze de puzzel oplossen. 
In de middag was een nog een lekkere picknick op het schoolplein. 
  
Ouderbijdrage 
De activiteiten die het gehele jaar door, door de oudervereniging georganiseerd worden, 
kunnen niet alleen tot stand komen met de hulp van ouders/verzorgers maar ook niet zonder 
uw ouderbijdrage. De reden dat we dit benoemen is dat er ieder jaar diverse 
ouders/verzorgers zijn die deze bijdrage niet betalen. De redenen hiervan zijn verschillend. 
Toch willen we nog eens benadrukken dat deze bijdrage nodig is. Hiervan worden 



bijvoorbeeld Sinterklaascadeaus, kerstmaaltijden, excursies, eten/drinken/snoepjes bij 
bepaalde activiteiten bekostigd. Ook de schoolreis wordt er een beetje van betaald, net als 
het opknappen van de speelplaatsen etc. Mochten er vragen zijn over deze bijdrage, dan 
kunt u altijd contact opnemen met een van onze leden. 
 
De oudervereniging heeft komend schooljaar ook weer een hoop activiteiten in petto. Zoals 
we eerder al geschreven hebben, hopen we ook dit jaar dankbaar gebruik te kunnen maken 
van uw hulp. Mocht u vragen en of opmerkingen hebben, dan kunt u ons bereiken op 
ov@rkbsderuif.nl. Natuurlijk kunt u ook altijd een van ons aanspreken of contact met ons 
opnemen. Voor telefoonnummers verwijzen wij u graag naar de site van de school waar u 
deze gegevens kunt nalezen: www.rkbsderuif.nl 
 
Als vervanging van Casper, Marinel en Monique hebben zicht drie kandidaten zichzelf 
opgegeven. De nieuwe OV leden zijn: 
 
Ik ben Sandra de Meijer-Verdaasdonk, ben 34 jaar. We hebben 2 dochters Meredith van 
bijna 8 jaar zijn gaat naar groep 5 en Fiona van 5 jaar, zij gaat naar groep 2.  
Ik ben Pedagogische medewerkster op een KDV,BSO en peuterspeelzaal, hier begeleid en 
verzorg ik de kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot 12 jaar.  
Ik zit 4 jaar bij de DECO groep op school en sinds dit jaar zit ik bij de werkgroep 
ouderbertrokkenheid. Beide doe ik met veel plezier.  
Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de school van onze dochters. Ik zie het als een 
nieuwe uitdaging om bij de OV te mogen. En om ervoor te gaan zorgen dat de kinderen weer 
kunnen gaan genieten van de leuke activiteiten. Ik heb er veel zin in. 
 
Graag stel ik me hierbij even voor: Ik ben Sandra van Seters, 41 jaar en samen met Gert 
ouders van 2 jongens. Koen is 7 jaar en gaat naar groep 5. Gijs is 5 jaar en begint na de 
zomer in groep 3. 
Ik ben al heel wat jaren werkzaam in de toeristische sector. Al ruim 12 jaar werk ik, 3 dagen 
per week, bij een reisorganisatie in ’s-Hertogenbosch op de afdeling Sales Support. Hier 
houden wij ons voornamelijk bezig met allerlei diverse back-office werkzaamheden. Leuk en 
afwisselend werk dus én het product reizen gaat echt nooit vervelen! Zodra de kinderen iets 
ouder zijn, zullen we dat ook zeker weer meer gaan doen. 
Op De Ruif worden regelmatig verschillende activiteiten georganiseerd en daar zie ik onder 
andere mijn eigen kinderen altijd enorm van genieten. Ik begrijp natuurlijk dat dit allemaal 
niet vanzelf gaat, vandaar dat ik me heb opgegeven voor de OV. Ik hoop de komende jaren 
mijn steentje bij te kunnen dragen! 
 
Mijn naam is Suzette Swijnenburg - Hoogendijk. Ik ben 34 jaar en getrouwd met Sander. Ik 
heb 2 kinderen op de Ruif. Amber in groep 5 en Dani in groep 2 vanaf het nieuwe schooljaar. 
In het dagelijks leven ben ik 24 uur per week werkzaam als adviseur bij de Rabobank. In mijn 
vrije tijd onderneem ik graag leuke dingen met vrienden en gezin en ben ik vaak te vinden op 
de Handbalvelden van HMC waar mijn dochter handbalt. 
Op school help ik graag mee bij activiteiten en vind het leuk om andere ouders en 
leerkrachten te leren kennen. Ik vind het belangrijk betrokken te zijn bij de school waar mijn 
kinderen zoveel tijd per week doorbrengen, leren en gevormd worden. Ook ben ik bij beide 
kinderen klasseouder geweest. Regelen en organiseren doe ik graag en met veel plezier. 
Bovenstaande dingen zijn dan ook de redenen waarom ik ervoor heb gekozen de 
oudervereniging te gaan versterken. Ik heb er zin in! 

 

mailto:ov@rkbsderuif.nl
http://www.rkbsderuif.nl/

