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Het was een bijzonder jaar voor alle scholen in Nederland en wereldwijd. Door 
Corona sloten de scholen in Nederland op 16 maart 2020. Wekenlang kregen de 
kinderen thuisonderwijs. Het was een verwarrende tijd waarin van iedereen 
geduld, begrip en creativiteit werd gevraagd. Vlak voor de zomervakantie gingen 
de kinderen pas weer naar school.  
 
Schoolfeesten en andere school gerelateerde activiteiten konden niet doorgaan. 
Hierdoor was de rol van de oudercommissie ook anders (minder) dan andere 
jaren. 
 
De Tolter 
 
Schoolfeest/Muziekdag  

 
Het school/voorjaarsfeest was verplaatst naar het najaar. Dit werd een combinatie 
met een muziekfeest. De klankenkaravaan kwam langs met het thema 
wereldfeest! Alle groepen hebben een workshop gehad.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De oudervereniging heeft samen met veel hulpouders voor pannenkoeken 
gezorgd. Ouders hebben thuis pannenkoeken gebakken met pakken meel van 
school. Deze konden ouders zelf pakken. Alle kinderen hebben we in de hal met 
elkaar laten eten. Alle groepen door elkaar. Het was een groot succes.  
Nadat alle kinderen geoefend hadden met de workshopbegeleiders werd einde 
van de dag in de middenruimte een voorstelling gegeven. Ouders/verzorgers en 
andere belangstellenden mochten komen kijken. Wat een gaaf optreden konden 
we bekijken als ouders/ verzorgers. 

 
Daarna was er nog één uur de mogelijkheid om door de school in verschillende 
groepen aan muzikale activiteiten deel te nemen.   
 
Sinterklaas 
Dit jaar wilde Sinterklaas zeker weten dat hij op tijd zou zijn. Daarom heeft hij de 
avond van tevoren zijn camper op het schoolplein geparkeerd en heeft hij daar 
samen met zijn twee Pieten gelogeerd. Dat de Pieten nog in pyjama waren toen 
de kinderen ’s ochtends het schoolplein op kwamen, mocht de pret niet drukken. 
Sinterklaas vertelde dat hij blij was de kinderen weer te zien en de kinderen 
zongen mooie liedjes. Daarna gingen alle kinderen naar hun klaslokaal. Sinterklaas 
en de Pieten gingen langs bij de onderbouw. De kinderen van groep 5 t/m 8 



hadden een surprise-ochtend en werden later ook nog even kort bezocht door 
Sinterklaas. 
 
Kerst 
De school werd weer met hulp van ouders en 
leerkrachten in een gezellige kerstsfeer gebracht.  De 
kinderen konden dit jaar geld ophalen voor het goede 
doel d.m.v. een oliebollenactie. Ouders, grootouders 
en/of buren kon gevraagd worden de overheerlijke 
oliebollen te kopen.   
Op “kerstavond” werd de avond geopend met een 
prachtig lied, gezongen door alle leerlingen voor de 
ouders.   

Aansluitend was er een korte presentatie van stichting 
Otuke, hierbij werd verteld welke projecten konden 
worden gefinancierd met de 600 euro (!) die is 
opgehaald met de oliebollenactie.   
De kinderen/ouders hadden een heerlijk buffet 
samengesteld, na de presentatie hebben de kinderen 
dit per klas genuttigd en een gezellige activiteit gedaan.  
De ouders konden vervolgens de gekochte oliebollen 
ophalen in het speellokaal.   
En onder het genot van een glaasje glühwein of warme 
chocomelk konden de ouders later op de avond op het 
schoolplein bijkletsen. Als afsluiting kregen de kinderen 

nog een leuk presentje mee met fijne feestdagen namens de oudervereniging.   
 
Afsluiting schooljaar 
Eind van het jaar heeft de oudervereniging alle kinderen en leerkrachten 
getrakteerd op een waardebon voor een ijsje bij de ijsmakers (in de stad). Een lint 
met de waardebon en een klein kaartje eraan met daarop fijne vakantie! Dat werd 
gewaardeerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Oosterboerschool 
 
Sfeer  
Zoals elk jaar heeft de sfeercommissie dit jaar ook weer de school versierd in 
verschillende thema's zoals de seizoenen, sinterklaas en kerst. 
 
Sint 
De avond voor het Sinterklaasfeest op school, was er een kijkavond voor ouders 
en kinderen om de mooie surprises van groep 5 t/m 8 en de sinterklaasversiering 
in school te bekijken. Op de dag van het sinterklaasfeest kwam Sinterklaas met 
één piet aan op het schoolplein. De andere piet was kwijt....Uiteindelijk is hij 
slapend in de stal van het paard van Sinterklaas gevonden door de kinderen. 
Groep 1 t/m 4 heeft samen met Sinterklaas en zijn pieten het feest in het 
speellokaal gevierd.  
Groep 5 t/m 8 heeft lootjes getrokken met de klas en hebben voor elkaar een 
surprise en gedicht gemaakt. 
De OV heeft ervoor gezorgd dat de kinderen eten en drinken hebben gekregen op 
deze dag. Ook heeft de OV de cadeautjes ingepakt  
 
Welke feesten en op welke manier gaan we de feesten komend jaar samen 
vieren? Laten we de krachten bundelen en er samen een mooi jaar van maken! 
Samen werkt het! 
 
 


