Jaarverslag
2019-2020
Oudercommissie
Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ons jaarverslag 2019/2020. Ondanks de Corona maanden kunnen we terugkijken
op een mooi jaar. Veel activiteiten rond de vaste feestdagen hebben plaatsgevonden,
soms met een nieuw tintje. IPC is opnieuw ondersteund en we hebben bijgedragen aan
enkele grotere investeringen. Alle activiteiten zijn mogelijk dankzij uw ouderbijdrage en
de inzet van de vele hulpouders, samen met het schoolteam en de OC: dank allen
daarvoor!!!
Wij wensen jullie veel leesplezier!
Anne-Marie, David, Joost, Maarten, Menno, Mieke, Patricia, Sharon, Tamira

I. Wat doet de Oudercommissie?
De missie van de OC is samen aan de slag met ouders en team voor activiteiten voor
alle kinderen! Deze activiteiten vallen buiten de financiële bijdrage van de overheid en
maken het naar school gaan van de kinderen alleen maar leuker. We verzorgen
activiteiten die voor leerlingen en ouders belangrijk zijn en die met de school en MR
(medezeggenschapsraad) zijn afgesproken. We vragen alle ouders/verzorgers hiervoor
een vrijwillige bijdrage. De OC beheert de bijdrage en heeft als uitgangspunt dat de
ouderbijdrage geheel ten goede komt aan alle kinderen.
Daarnaast zijn we een klankbord voor de MR en het MT (managementteam), maar we
houden ons niet direct bezig met beleidszaken. De oudercommissie is een bij de kamer
van koophandel ingeschreven stichting.
De oudercommissie heeft tot taak:
Bijdrage leveren aan positieve ontwikkeling van Montessori +
Belangstelling voor en betrokkenheid van ouders bevorderen;
Activiteiten te organiseren en vergaderingen (zijn openbaar; minimaal 6/schooljaar);
Te functioneren als eerste achterban namens de ouders;
Belangen van ouders behartigen bij de medezeggenschapsraad (MR), het
managementteam (MT) en het team van leerkrachten
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Samenstelling & activiteiten 2019/2020
Wie

Rol

In OC sinds

Kinderen in:

Mieke
Rovers-Lenssen
Joost van de Rest
Maarten Küppers
Patricia Koen
David Maduro
Sharon Reinieren

Voorzitter

2017

BB1 + BB5

Penningmeester
Secretaris
Event planner + leerkracht BBB5
IPC-werkgroep
IPC Middenbouw + Duurzame
middelen
Duurzame middelen

2014
2016
2010
2017
2019

BB5
OB1 + MB3

2020

MB2 + BB1+
BB2

Sinterklaas + Kerst
Carnaval

2019-2020
2012

Anne-Marie
Beaufort
Tamira Ruijgh
Menno Roelofse

BB4
MB4

BB4

Vanwege verandering van school heeft Tamira Ruijgh afscheid genomen: wij bedanken haar voor haar inzet!

●
●
●
●
●

Dagelijks bestuur, budget, vergaderingen, klankbord, aanspreekpunt voor
hulpouders (incl. bedanken), jaarverslag
IPC
Cultuur zoals: cultuurweek, musical
Feesten zoals: Sinterklaas, Kerstviering, Carnaval, juffen- en meester dag,
eindejaarsfeest
Duurzame voorzieningen

II. Montessori + Breda – activiteitenverslag 2019/2010
IPC
Als schakel tussen IPC-ouders en de OC leidt David de overkoepelende IPC-werkgroep,
per bouw (en locatie) bestaande uit een leerkracht + een ouder. Met als doel: het
bedenken van 1 gastles/workshop/bezoek/uitstapje per thema, dat aansluit op de
verschillende IPC-thema’s (5/jaar). De activiteit vindt plaats tijdens schooltijd; €12,50 per
leerling per jaar is hiervoor begroot.
Wat hebben we zoal gedaan?
Deelname aan project ‘Museumschatjes’ voor een museumbezoek door midden- en
bovenbouw, bijvoorbeeld aan het Speelgoedmuseum in Oosterhout. Kamp Vught (BB)
en de natuurexcursie (MB) zijn door COVID-19 komen te vervallen. De gereserveerde
gelden zijn besteed aan materialen rondom IPC-onderwerpen, zoals geschiedenis,
aardrijkskunde, natuur, biologie.
Duurzame middelen
Vanuit de ouderbijdrage wordt elk jaar een Euro per kind gereserveerd voor duurzame
middelen, dit jaar besteed aan reflecterende hesjes voor de kinderen en
leerkrachten/hulpouders. Uit de opgebouwde reserve is een blijvende bijdrage gegeven
aan het vernieuwde schoolplein en het vervangen van het podium.
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Feesten/versiering/hulpouders
De oudercommissie versiert samen met hulpouders de school voor Sint, Kerst en
Carnaval (zie kalender). Regelmatig worden (groot)ouders om hulp gevraagd via Parro,
de e-mail, klassenouders en de oudercommissie. Het enthousiasme is groot waarvoor
onze dank!!
Sinterklaas
Op donderdag 5 december bracht Sinterklaas samen met zijn Pieten een bezoek aan de
school. Op een heus paard nog wel. Groep 1 t/m 5 kregen cadeautjes uitgedeeld toen
de Sint langs kwam in de klas. De oudere leerlingen vonden een jute zak met een
klassencadeau en surprises. Sint was enthousiast, de Pieten erg ondeugend en goede
verstoppers en onze vaste hulppiet zoals ieder jaar onmisbaar voor de sfeer en een
goed verloop.
Kerstviering
Dit jaar stond de Kerstviering ook in het teken van het afscheid van Carla, Monique en
Esther. Op het onderbouwplein stond een enorme kerstboom die helemaal verlicht was
en versiert door de kinderen. Hiernaast zorgde het OC voor attenties voor de drie
dames. De kerstviering kon met succes af worden gesloten met een kerstontbijt dankzij
alle kinderen en ouders.
Carnaval
Begin maart werd uitbundig Carnaval gevierd op school. Er is een enthousiaste groep
ouders – de Carnavalscommissie – aangestuurd door Menno Roelofs vanuit de OC. De
zelfgemaakte karren uit de klassen, de door ouders gebakken pannenkoeken, Prins
Carnaval, het schoolteam, het heerlijke weer en uiteraard de enthousiaste en goed
verklede leerlingen zorgden voor een pracht viering.
Thuisschool
Daarna is het schooljaar qua festiviteiten even tot stilstand gekomen. Er is geen
Paaslunch gehouden, omdat de school gesloten was. Ook is er door het MT besloten
grote evenementen zoals de cultuurweek, sportdag en het eindejaarsfeest niet door te
laten gaan in overeenstemming met R.I.V.M.-richtlijnen.
Om alle leerlingen, alle leerkrachten en de Pebbels medewerkers een hart onder de
riem te steken, heeft de oudercommissie een klein aandenken uitgedeeld bij
terugkomst op school.
Juffen & meester dag
Aan het einde van het schooljaar vieren veel leerkrachten hun verjaardag. Ondanks de
restricties van het R.I.V.M. weten alle leerkrachten, soms met ondersteuning van
ouders, er een leuke dag van te maken. De €50,- per klas zijn goed besteed aan
activiteiten en cadeautjes.
Musical en eindejaarsfeest
Elk jaar is er ook een bijdrage aan de groep 8 musical, die aan alle leerlingen wordt
opgedragen. Dit jaar is de gebudgetteerde ouderbijdrage gegaan naar de kamp dag van
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groep 8. Corona test ook hiervoor de creativiteit: goed gelukt! Ook het eindejaarsfeest is
zonder ouders toch een succes.

III. Montessori + Breda – vooruitblik 2020/2021
Na een heel gek schooljaar en een prachtige zomer zijn wij weer opgeladen! We gaan dit
nieuwe schooljaar in met 7 ouders in de OC, met een ongewijzigde ouderbijdrage van
Euro 38,- per leerling die we globaal op dezelfde posten hebben gebudgetteerd als in
2019/2020.
Ben je na het lezen van dit jaarverslag enthousiast geworden over de activiteiten die de
oudercommissie doet? We leren je graag kennen en nodigen je van harte uit om eens
met ons team mee te draaien en wie weet ook aan te sluiten. Want wij kunnen jouw
enthousiasme en hulp heel goed gebruiken! We zien je mail graag tegemoet via …
De OC-vergaderdata 2020/2021 zijn steeds op een donderdagavond op school (of
online) en zijn ook terug te vinden op de kalender:
#1: 10 september 2020
#2: 12 november 2020
#3: 14 januari 2021
#4: 11 maart 2021
#5: 20 mei 2021
#6: 10 juni
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