
OUDERCOMMISSIE
DOEL

De oudercommissie
heeft als doel school
te ondersteunen in het
organiseren van activi-
teiten voor haar leer-
lingen, die een aanvul-
ling zijn op het gewone 
lesprogramma. Om de
leerlingen van OBS
Het Eiland een plezieri-
ge schooltijd te bezor-
gen. Daarnaast heeft de
oudercommissie een 
signaalfunctie die dient 
als klankbord naar OBS
Het Eiland en de mede-
zeggenschapsraad (MR). 

Recent is de samenstelling van de oudercommissie veranderd; wij danken de vertrokken leden Claudia, 
Suzan en Jolanda voor hun jarenlange inzet en Esther en Laura voor hun bijdrages. Wij verwelkomen 
nieuwe leden Gökhan Özkhan, Linda Nol en Marcel de Koningh in het team, en Petra Hesselman in 
haar nieuwe rol van voorzitter. De oudercommissie is bereikbaar op oudercommissie@obsheteiland.nl
  

TAAK

De oudercommissie
ondersteunt OBS Het
Eiland in de organisatie
van activiteiten zoals
bijvoorbeeld Sint Maar-
ten, het sinterklaas- en 
kerstfeest, de paas-
viering, sportactiviteiten 
en het zomerfeest. De
ondersteuning gebeurt 
binnen taakgroepen 
met daarin teamleden
van OBS Het Eiland en 
OC-leden. De ouder-
commissie beheert de
oudergelden en school
reisgelden.  
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           e oudercommissie
            ondersteunt OBS Het
           Eiland gedurende het 
schooljaar in de organisatie
van leuke activiteiten voor
haar leerlingen. Daarnaast
beheert de oudercommissie
de oudergelden. Dit jaarver-
slag licht de activiteiten toe
die er in schooljaar 2016/2017
hebben kunnen plaatsvinden 
op OBS Het Eiland, onder-
steund door het OC en met 
de ontvangen ouderbijdrage. 
In het financiële jaarverslag 
vindt u de cijfers. 

INLEIDING

SAMENSTELLING

De oudercommissie be-
stond in schooljaar 2016/
2017 uit de volgende per-
sonen: 
Claudia Kuipers (voorzitter)
Suzan Visser/Laura Merts 
(penningmeester)
Jolanda Vink (penning-
meester schoolreisgelden) 
José Glandorff, Petra Hes-
selman, Karen Schilstra,
Esther Wolsink (creatieve
leden) Pim de Jong en
Ingrid Jonkhart (teamleden
OBS Het Eiland). 
De oudercommissie komt 
jaarlijks 6 tot 7 keer samen. 



ACTIVITEITEN EN SPORT 2016/2017

SEPTEMBER 2016 

OUDERGELDEN

De ouderbijdrage is een
vrijwillige bijdrage in be-
paalde kosten die OBS 
Het Eiland maakt, die de 
school jaarlijks vraagt 
aan alle ouders van haar 
leerlingen. In schooljaar 
2016/2017 werd deze bij-
drage gesteld op €30 
voor het eerste kind, 
€27,50 voor het tweede 
kind en voor het derde 
en vierde kind €25.    

OUDERPARTICIPATIE

Hulpouders zijn onmisbaar bij het organiseren 
van de diverse activiteiten in de groep waarin 
uw kind(eren) zit(ten) als voor de gehele school.
Vanaf schooljaar 2017/2018 ontvangen de 
ouders jaarlijks de OC krant waarin alle activitei-
ten van het aankomende schooljaar zijn toege-
licht, met daarin de hulpcheque waarop ouders
zich kunnen inschrijven voor de activiteiten van
hun voorkeur. Deze cheque kan worden ingele-
verd op school bij de leerkracht of directie. 
OBS Het Eiland en de OC waarderen het jaarlijks 
getoonde enthousiasme van de ouders zeer: 
samen maken we er een leuk schooljaar van! 

SCHOOLBIBLIOTHEEK

In schooljaar 2016/2017 
zijn alle boeken digitaal 
in het systeem gezet en 
voorzien van een label. 
De schoolbibliotheek is
volledig geautomatiseerd. 
Er zijn actuele jeugdboe-
ken aangeschaft van een 
extra bijdrage vanuit de
ouderbijdrage. Met hulp
van ouders kunnen de 
leerlingen boeken lenen
uit de schoolbibliotheek. 
Zij worden hierin onder-
steund door een teamlid
van OBS Het Eiland en 
en leesconsulent.  
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LUIZEN PLUIZEN

Meerdere keren per jaar
vinden er luizencontroles
plaats van alle leerlingen
van OBS Het Eiland. 
Dit gebeurd door ouders
die hiervoor zijn gevraagd 
of zich hebben aangemeld.
Vanuit de ouderbijdrage
worden er luizenkamme-
tjes aangeschaft voor de
controles. 

MINI DAM TOT DAM LOOP

Het inschrijven voor de Mini
Dam tot Damloop gebeurt 
vanuit thuis, op initiatief van
de ouders en leerling(en). 
OBS Het Eiland leent aan  
iedere leerling een felgeel 
OBS Het Eiland-sportshirt
uit om te dragen tijdens de 
loop. Het dragen van de shirts
vergroot de saamhorigheid 
onder de leerlingen en zij
promoten hiermee de school. 



OKTOBER 2016 

NOVEMBER 2016 

SINT MAARTEN 

De kinderen van groep 1/2 t/m groep 3/4 
hebben in de klas prachtige lampionnen 
gemaakt. Op de ochtend van sint Maarten 
gingen ze hiermee, roulerend in groepen, 
onder begeleiding van leerkrachten en 
enthousiaste klassenouders, zingend 
langs de deuren van 3 ouders die in de 
buurt van school wonen en zich daarvoor 
hadden opgegeven. Vanuit de OC was 1 
gezonde uitdeel-traktatie gekocht en op-
geleukt evenals 2 leuke non-food trakta-
ties, voor de ouders op ieder adres om 
uit te delen. (met dank aan het bedrijf van 
vader De Ronde voor het voorzien in de 
gezonde traktatie tegen een fijne prijs) 
Er is uitbundig gezongen, door zowel 
kinderen als begeleidende ouders en 
leerkrachten, het was een leuke och-
tend! In de hogere groepen is er een 
appel uitgedeeld tijdens het 10-uur eet-
moment, als gezonde traktatie. 
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KINDERBOEKENWEEK 

De school en de klassen en de school
bieb waren versierd in het thema ‘Voor 
altijd jong!’. Het hele team verraste de 
leerlingen bij aankomst op het school-
plein door verkleed als oma’s en opa’s 
het dansje van de kinderboekenweek 
te dansen op het podium ondersteund 
door muziek uit de boxen. Om het lees-
plezier onder de leerlingen te stimule-
ren organiseerde OBS Het Eiland een 
kleedjesmarkt waarop leerlingen boek-
en van thuis mochten verkopen, tegen 
kleine prijsjes, vanaf een eigen kleedje.



DECEMBER 2016 

KERSTVIERING 

Direct na het Sinterklaasfeest wordt 
de school omgetoverd in kerstsfeer. 
Dit jaar werd vooral het podium op 
het leerplein in de spotlight gezet, er 
stond zelfs een megagrote sneeuw-
pop te midden van een sneeuwland
schap. De kinderen waren onder de 
indruk! In iedere klas stond een ver-
sierde kerstboom en op de gangen 
hingen vele slingers en ballen. Wan-
neer leerlingen wilden konden ze iets 
eerder op school komen om mee te 
zingen met enthousiaste groep 8 leer-
lingen, die kerstliederen zongen op 
het leerplein.  Op de avond van het 
kerstdiner stonden deze zelfde leer-
lingen van groep 8 opgesteld in een 
haag bij de voordeur, in het donker. 
Zij droegen allemaal een lichtje en 
zongen iedereen toe met kerstliedjes.
Voor het kerstdiner in de avond op 
school konden kinderen en ouders 
van te voren kiezen van de lijst op de 
klassendeur welk gerecht zij wilden 
koken, bakken of meebrengen. Van-
wege het milieu en verspilling heeft 
de oudercommissie gevraagd of de 
kinderen zelf een bord, bestek en 
beker wilden meenemen en een plas
tic tasje. Zo regisseert het OC een 
gevarieerde maaltijd, rekening hou-
dend met allergieën en dieetwensen 
en lukt het om geen eten te hoeven 
weggooien naderhand. Voor de ou-
ders was er een samenkomst met 
warme choco en glühwein. Na af
loop van het kerstdiner stonden er 
spontaan ouders op om te helpen de 
versiering gedeeltelijk weg te halen 
voor de maandviering, en voor de 
naderende vakantie uit; een super 
initiatief! 
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SINTERKLAAS

Het bleek weer een hele klus voor Sinterklaas om dit 
jaar ongeschonden in Nederland en op school aan te 
komen! De leerlingen volgden dagelijks met ingehou-
den adem op school zijn weg, via het Sinterklaas
journaal; dit jaar bleek de boot te zwaar beladen door
dat Bakpiet teveel meel en andere ingrediënten had 
ingeladen om zo een taart te kunnen bakken voor 
Sinterklaas zelf. Logisch; het is tenslotte Sinterklaas 
zijn verjaardag! Aansluitend zijn er op school door de 
leerlingen taarten gebakken, met ingrediënten uit het 
Sinterklaasjournaal-pakket dat school ieder jaar aan-
schaft. Gelukkig was het de Sint toch weer gelukt om 
goed aan te komen in het land. En zelfs om alle 
gezette schoenen op school eenmaal te vullen met 
ingepakte cadeaus! Bij zijn aankomst te paard, op 
onze uitbundig versierde school, werd Sinterklaas 
toegezongen door alle leerlingen en ouders, erna
vervolgde het gezelschap zijn weg de school in. Op 
zijn troon op het versierde podium hebben Sint en 
Piet vervolgens alle kinderen per klas gezien en 
gesproken. Erna mocht ieder kind in zijn eigen klas 
een ingepakt kado uitkiezen van de kado-tafel.  
Het Sinterklaasfeest wordt gefinancierd vanuit de 
ouderbijdrage en ondersteund door de OC, met o.a.
korte of uitgebreide versier-, inpak- en opruimhulp 
samen met enthousiaste ouders.   



MAART 2017

APRIL 2017 

SCHOOLVOETBAL

Voor de groepen 7 en 8 wordt
dit jaarlijks bij KFC georgani-
seerd, verdeeld over meerdere
woensdagen. Iedere deelne-
mende leerling krijgt een bij-
drage vanuit de ouderbijdrage
voor een ijsje, en draagt een 
tenue van school. Begeleiden-
de ouders dragen het herken-
bare jack van school. 

KONINGSDAG

Voor de groepen 1/2 organiseerden studenten van 
het ROC, in overleg met juf Will, dit jaar spellen op 
het kleuterplein achter school. De school was he-
lemaal oranje versierd, leerlingen die wilden 
kregen schmink op de wangen en er liep zelfs een 
oranje leeuw bij de voordeur die iedereen bij bin-
nenkomst welkom heette. De studenten brachten 
een super-sfeer op school! Voor de groepen 3/4 t/m 
groep 8 is de OC dit jaar nog eenmaal met Broeks 
Events in zee gegaan. Op een veldje bij school or-
ganiseerden zij een spellenochtend. De leerlingen 
konden o.a. boogschieten, siamees voetballen en 
knotshocky spelen, onder begeleiding van enthou-
siaste ouders en leerkrachten. Bij terugkomst op 
school werd er aan iedere leerling een PWN water-
bidon uitgedeeld in de klas. School promoot het 
drinken van water op school en in de klas, zo is 
iedere leerling hiertoe in de gelegenheid. De finan-
ciering van dit evenement was dit jaar vanuit 
school. De OC bedankt graag nogmaals alle 
enthousiaste en sportieve ouders voor hun partici-
patie, met hun hulp werd het een geslaagde ochtend!
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PASEN

In alle groepen werden er lootjes getrokken,
met daarop de naam van een klasgenoot, 
en wat hij/zij graag zou willen eten als lunch. 
Deze lunch moest, in een versierde doos, 
weer mee naar school genomen worden op 
de dag van de paaslunch. We hebben de 
meest prachtige dozen voorbij zien komen:
iedereen had ontzettend zijn best gedaan! 
Terwijl de leerlingen genoten van hun lunch, 
konden de ouders gezellig samenkomen op 
het leerplein voor een broodje en drankje, 
en sfeer komen proeven in de klas. Ook de 
paashaas bezocht alle klassen met eitjes! 



MEI 2017

JULI 2017 

AFSCHEID GROEP 8

Groep 8 sluit hun schooltijd ieder jaar feestelijk af met een afscheidsavond in school, samen met 
hun leerkrachten. Dit jaar was er een bbq in de fietsenstalling en werd er gegeten in de eigen 
klas. Alle leerlingen ontvangen die avond een afscheidsboek, waarin hun schoolcarriëre, levens-
verhaal en studiekeuze te zien is, aangevuld met foto’s van kamp en pagina’s uit hun portfolio’s. 
Met dit zelfgemaakte boek starten de leerlingen al na de meivakantie. OBS Het Eiland vult dit aan 
met eigen foto’s en een persoonlijk getuigschrift om zo iedere leerling een passend aandenken 
mee te geven. Daarnaast ontvangen alle leerlingen hun opgebouwde portfolio van hun 
basisschooltijd. Het afscheidsboek voor ieder kind wordt gefinancierd vanuit de ouderbijdrage.

EINDMUSICAL GROEP 8

HERRIE OP HET EILAND! luidde dit jaar de titel 
van de jaarlijkse eindmusical van groep 8 die
plaats vindt op het podium midden in school. De 
leerlingen hadden ook dit jaar weer veel onder-
steuning van hulpouders met het instuderen van 
de musical. Na afloop van de voorstelling was er 
een hapje en drankje voor de ouders. Alle leer-
lingen doken, volgens goede traditie, daarop de 
sloot naast school in! 
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SCHOOLKORFBAL

Voor de groepen 5 t/m 8 
wordt dit jaarlijks bij 
KFC georganiseerd, ver-
deeld over meerdere 
doordeweekse avonden. 
Iedere deelnemende leer-
ling krijgt een bijdrage 
vanuit de ouderbijdrage 
voor een ijsje, en draagt 
een shirt en sokken van 
school. Begeleidende 
ouders dragen het her-
kenbare jack van school. 

SCHOOLREIS & SCHOOLKAMP

De groepen 1 t/m 7 zijn allemaal 1 dag met de bus 
op schoolreis geweest. Groep 8 ging dit jaar, ge-
bracht met de auto, op kamp naar Schoorl. Vooraf 
hadden de leerlingen zelf de maaltijden bedacht, 
samen met juf Ruth, die ze wilden bereiden. Aan-
gevuld met corvee, afwassen en klaarzetten droeg 
iedereen zijn steentje bij.  Ze hebben o.a. gezwom-
men, fietsen gehuurd, en de bonte avond, waar-
voor iedere leerling in een groepje iets deed wat 
hij/zij vooraf had geoefend op school en kamp, was 
een groot succes! Het saamhorigheidsgevoel in de 
groep was duidelijk merkbaar tijdens de disco 
waarop iedereen lekker danste met elkaar. 
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            ij diverse thema’s en activiteiten in schooljaar 2016/2017 heeft de oudercommissie een rol 
             gespeeld in het ondersteunen van de school en het team bij de organisatie van de activiteiten
            voor alle leerlingen op OBS Het Eiland. Met dit jaarverslag beogen wij u een kijkje te geven in 
de activiteiten die er hebben plaatsgevonden in schooljaar 2016/2017, en voor welke activiteiten er 
gebruik is gemaakt van geld uit de ouderbijdrage. Namens alle leerlingen bedanken wij iedereen voor 
zijn/haar bijdrage, die schooljaar 2016/2017 tot een feest heeft gemaakt! 

NAWOORD

SAMEN MAKEN WE ER EEN LEUK JAAR VAN

VOOR ALLE LEERLINGEN


