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Schooljaar 2021/2022 
 

Over de Ouderraad 
● Het dagelijks bestuur (DB) van de ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen van de 

KlimOp. In het schooljaar 2021/2022 zaten in het DB: 
o Karen Maassen (voorzitter) 
o Sabrina Berkhout (voorzitter) 
o Vanessa Den Blaauwen (secretaris)  
o Bianca Eeken (penningmeester) 

● Verder zitten in de raad: Jasper Lensselink, Martiniek Boersma, Monique van 
Grinsven, Kim van der Oord, Petra Simons, Michelle Hofman en Ilona Moleman. 

● Het afgelopen jaar is er 9 keer vergaderd. Een deel van de meetings was fysiek op 
school, een deel via Teams. Er is hierbij altijd 1 directielid van de school aanwezig en 
1 of meer leerkrachten. 

Corona 
Ook het afgelopen schooljaar hadden we weer te maken met corona. Waar het begin van 
het schooljaar nog redelijk leek te gaan, kregen we richting de decembermaand weer te 
maken met maatregelen. Gevolg: geen hulpouders in school, wat meteen grote gevolgen 
had voor het Sinterklaasfeest. Gelukkig hebben we dit met het team van school op kunnen 
lossen. Ook kerst verliep anders, sporttoernooien werden afgelast (dammen, schaken, 
korfbal) en kinderen met klachten moeten thuisonderwijs volgen.   

Excursies 
De volgende excursies zijn bekostigd vanuit de OR: 

• Droge voeten route groep 7 

• Leskist kikker in de kou groep ½ 

• Wervelend waterleven groep 4 

Kinderboekenweek 
De ouderraad heeft ook in 2021 budget vrijgemaakt om de bekroonde kinderboeken van de 
Kinderboekenweek aan te laten schaffen. 

Schoolfotograaf 
Maandag 1 november was de schoolfotograaf er weer. Vanuit de ouderraad is dit door 3 
mensen op 2 verschillende locaties begeleid. Ook alle communicatie rondom de fotograaf 
gebeurt door de OR. 
 

Sport 
Vanwege corona konden diverse sportevenementen niet doorgaan. Denk aan onder andere 
dammen, schaken en korfbal. Gelukkig gold dit niet voor voetbal, de sportdag en de 
avondvierdaagse. Die laatste is niet vanuit de school gegaan omdat dit heel veel organisatie 
vergt. Misschien dat we komend schooljaar hier hulp van ouders voor kunnen krijgen, anders 
gaan we toch weer voor de individuele loop.  



 

Terugkerende evenementen 
Ook tijdens de jaarlijks terugkerende evenementen bieden we ondersteuning aan het team. 
Zoals bij Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen. 

● Dit jaar hebben we weer de sintkado’s zonder hulp ingepakt. De intocht van de 
goede man kon niet doorgaan en moest aangepast worden naar een programma 
binnen. Dankzij het aanpassingsvermogen van de OR en het team toch een mooi 
feest. 

● Door nieuwe maatregelen was het kerstontbijt dit jaar weer een last minute 
evenement. Met eigen ontbijtjes en mooie kleren werd het voor de kinderen gewoon 
weer een gezellige bedoeling. 

● Pasen kon gelukkig wel weer doorgaan. Deels bekostigd door de OR en met hulp van 
ouders (via een digitale lijst) konden we weer een heerlijk paasontbijt met elkaar 
delen en genieten van chocolade paaseieren. 

● Ook dit jaar kon Carnaval helaas niet doorgaan. Wel feest aan het einde van het jaar 
met de juffendag. Komend schooljaar hopen we weer op een gezellig 
carnavalsfestijn.  

● De Koningsspelen waren er dit jaar ook weer. De groepen 1 t/m3 op school, de rest 
ging mee met het middagprogramma van Spurd. Met een lekker ijsje tussendoor van 
de OR. 

● Ook schoolreisje kon weer doorgaan. Het werd even spannend of we wel voldoende 
ouderbijdrage binnen zouden halen hiervoor, maar het is toch weer gelukt! Veel blij 
gezichten maakten alle stress op voorhand weer goed.  

● Klimop Got Talent kon aan het einde van het schooljaar geen plaats meer voor 
worden gemaakt. Dit is daarom doorgeschoven naar begin volgend schooljaar.  

En verder 
Zoals ieder jaar hebben we ook het afgelopen schooljaar de jaarboeken voor het afscheid 
van groep 8 aangeschaft. Een besloten feestje met alleen het eerste uur voor de ouders. De 
kinderen hebben genoten.  

Ook dit jaar een boel coronaperikelen. Maar mede door onze gezamenlijke inspanning 
hopen we dat de kinderen met veel plezier terugdenken aan hun tijd op deze basisschool.  

Financiën 
Het afgelopen schooljaar zijn we gestart met het betaalsysteem Wiz Collect. Hierdoor 
kunnen ouders via een link makkelijk betalen. Dit zorgen uiteindelijk na een herhaalde 
oproep in de nieuwsbrief voor een betalingspercentage van ruim 90%. Belangrijk want met 
name de schoolreisjes zijn fors duurder geworden.  

Het financiële verslag staat in de bijlage. De kasrekeningen zijn zaterdag 17 september 2022 
goedgekeurd door de kascommissie: Kalinka Boon en Denise Altink.  

 
Purmerend, 22 september 2022 

Namens de Ouderraad,  
Karen Maassen en Sabrina Berkhout 
Vanessa Den Blaauwen en Bianca Eeken 


