
 
 

Jaarverslag oudervereniging Bs. Het Mozaiek 
Schooljaar 2020/2021 
 
Datum  : 15 november 2021 
Opgesteld door : Lieke Schuts  

 
Het jaar werd in september geopend met een bestuursvergadering door Susanne de Bruijn,  de 
voorzitter. Het bestuur zag er daarna als volgt uit: 

- Voorzitter  : Susanne de Bruijn 
- Vice-voorzitter  : Ilona Boer 
- Penningmeester : Lian vd Hurk 
- Secretaris  : Lieke Schuts 
- PR    : Lot van Helvoirt  

 
Vanaf januari, nadat via loting de vacature voor groep 1 is ingevuld, was de bezetting van de 
klassenouders: 

- Groep 1  : Marloes van Mierlo 

- Groep 2  : Kelly vd Heijden 

- Groep 3  : Ilona Boer 

- Groep 4  : Rosanne Sigmans 

- Groep 5  : Selly Dobbelsteen 

- Groep 6  : Marjanne van Helvoort 

- Groep 7  : Yvette de Mol 

- Groep 8  : Lot van Helvoirt  

Schooljaar 2020/2021 zag er door de wereldwijde Corona-epidemie wat anders uit dan normaal. Een 
overzicht van wat er dit jaar gebeurd is: 

- Activiteiten (mede) georganiseerd door de oudervereniging  
o Sinterklaas 
o Kerstattentie 
o Paasattentie 
o Verkeersexamen 
o Versnapering tijdens Koningsdag 
o Begeleiding schoolfotograaf 

- Bestuursvergaderingen   
o Het bestuur heeft vier keer vergaderd, twee keer online, twee keer fysiek 

- Vergadering oudervereniging  
o Er is vier keer vergaderd met de hele oudervereniging 

- Attenties team    
o Er is voor het onderwijzend personeel met de dag van de leerkracht een attentie 

verstrekt 
o Het overig personeel heeft na de dag van de leerkracht nog een blijk van waardering 

gekregen 
o Tijdens de juffendag is er een cadeau namens de klas overhandigd  
o Afscheidscadeau meester Peter en meester Andre 
o Kraamcadeaus voor juf Eline, juf Lieke en meester Luuk 

- Aanvullende activiteiten  
o Vanwege het niet doorgaan van de schoolreis is voor groep acht een bioscoopbon 

gekocht en overhandigd 



 
 

o Aangezien er nauwelijks activiteiten zijn geweest is er extra budget vrijgemaakt voor 
het nieuwe schoolplein waarvan de grondstickers zijn gekocht 

- Attenties zieke kinderen 
o Er zijn -indien van toepassing- attenties bij zieke kinderen gebracht wanneer zij een 

nachtje in het ziekenhuis hebben gelegen 
 
Als oudervereniging hebben we ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel en hopen we dit in het 
huidige schooljaar weer waar te kunnen maken. Het nieuwe jaar lijken er toch weer activiteiten op te 
gaan starten, we hopen hiervoor een beroep op jullie te mogen doen zodat we weer vol 
enthousiasme dingen kunnen gaan oppakken. Hou Social Schools in de gaten, daarop worden ouders 
gevraagd voor alle evenementen en zullen we ouders informeren over deze evenementen. Tevens 
zal er via Social Schools informatie komen over de nieuwe samenstelling van het bestuur en de 
bezetting van de klassenouders.  
 
Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken die zich, op wat voor manier dan ook, zijn 
medewerking heeft verleend en inzet heeft getoond.  
 
 

 


