
 
 
 
Jaarverslag schooljaar 2020-2021  
Oudervereniging KC De IJsvogel 
 
Afgelopen schooljaar was het fusiejaar van de Tolter en de Oosterboerschool die 
samenkwamen tot KC de IJsvogel. Nog wel op twee locaties, maar al wel onder één 
directeur en als één school. Ondanks alle maatregelen vanwege Covid-19 hebben we 
toch een aantal dingen kunnen organiseren. Hieronder een korte impressie van de 
dingen waarbij de Oudervereniging betrokken is geweest. 
 
 
Nieuwe schoolshirts 
 
Afgelopen jaar hebben we vanuit de Ouderverenging 
samen met leerkrachten Frédy en Mariska nieuwe 
schoolshirts uitgezocht. Bij een fusie, met een nieuwe 
schoolnaam, horen ook nieuwe schoolshirts. We 
hebben meerdere partijen benaderd om een zo goed 
mogelijk beeld te krijgen van kwaliteit en prijs. 
Uiteindelijk hebben wij gekozen voor P&P Projects. 
Deze shirts hebben een goede kwaliteit, zijn niet te dik 
en behouden goed de kleur. Qua kleur hebben we 
gekozen voor ijsblauw, met daarop het logo van de 
school. 
 
Hieronder het resultaat. 

 
De oude schoolshirts hebben de kinderen kunnen kopen voor een vrijwillige bijdrage. Hier 
waren de kinderen erg blij mee. Van allebei de scholen is er een shirt ingelijst, deze is 
opgehangen in de school ter herinnering. De shirts die daarna nog overbleven zijn door Marijke 
Moen (oud leerkracht) opgehaald. Zij stuurt ze naar haar broer in de Filipijnen. Hier staat een 
school die ze goed kunnen gebruiken. Op die manier kunnen andere kinderen hier nog goed 
gebruik van maken.  
 
 



 
 
 
 

Kerst 
 
Voor de Kerst werd de school gezellig aangekleed 
met kerstversieringen.  
Een lichtjestocht met kaarsen en vuurkorven door de 
wijk werd voorbereid om met alle leerlingen van de 
IJsvogel kerst te vieren. Deze moest helaas op het 
laatste moment worden afgeblazen. Gelukkig 
hebben de leerlingen nog wel (last minute) een 
gezellige afsluiting met de eigen klas kunnen houden 
met chocolademelk en kerstkransjes. Daarnaast 
hebben ze een mooie dopper, met daarop het logo 
van de IJsvogel en hun eigen naam van de 
Oudervereniging cadeau gekregen. Dit was een 
fusiecadeau voor de kinderen en de leerkrachten. 
Iedereen was hier heel blij mee! 
 
 
                                

Eindfeest 
 
Op 25 juni hebben we het Fusiefeest gehouden. We begonnen de dag nog op twee locaties 
om te eindigen op de locatie Engelgaarde met alle kinderen van de IJsvogel. Het was een 
feestelijke dag met de mensen van de Klankenkaravaan die leuke workshops bedacht hadden 
rond het thema Fusie en samengaan. Natuurlijk mocht wat lekkers ook niet ontbreken, dit werd 
verzorgd door de IJsmakers die langskwamen met heerlijke ijsjes. In de middag werden de 
kinderen die nog op de locatie KP-laan waren onder luid gejuich ontvangen op de Engelgaarde 
waar ze vanaf nu echt één school zijn. 
 
Afscheid groep 8 
 
De groep 8 festiviteiten kregen op het laatste moment groen licht. Ouders konden de musical 
op school bekijken of via de livestream. Zo ook de afscheidsavond, waarbij de Oudervereniging 
zorgde voor een hapje en een drankje. Het was prettig dat ouders, leerlingen en leerkrachten 
elkaar weer konden ontmoeten en zo afscheid konden nemen van de basisschool. 
De kinderen kregen allemaal een oud schoolshirt cadeau met daarbij een bon van de 
IJsmakers voor een lekker ijsje. We hadden het mooi ingepakt en het viel enorm in de smaak 
bij alle kinderen. Het was een geslaagd afscheidsfeest! 


