We hebben als ouderraad met plezier verschillende activiteiten georganiseerd het afgelopen
schooljaar! Aan het begin van dit schooljaar een overzicht van het afgelopen jaar.

Lief en leed
Het afgelopen jaar hebben we om verschillende redenen met elkaar mee kunnen leven. Een klein
cadeautje was er voor teamleden die langere tijd afwezig waren, gezinnen die in een lastige situatie
zaten of voor een afscheid van teamleden en gezinnen. Daarnaast zijn samen met de gebedsgroep
kaarten verstuurd bij geboortes en andere gebeurtenissen. Ook hebben gezinnen die voor het eerst
op school kwamen gedurende het schooljaar een kleine attentie ontvangen. Zeker tijdens de
lockdown was het vreemd om de schoolcarrière van je oudste te starten, dus was wat extra
aandacht wel op zijn plaats.

Startfeest
28 augustus en 11 september waren er startmiddagen op de onderbouw en bovenbouw. Door
corona zag het startfeest er anders uit dan voorgaande jaren. Maar fijn dat we op een andere manier
elkaar toch nog konden ontmoeten aan het begin van het nieuwe schooljaar. De ouderraad zorgde
voor wat te drinken met daarbij een lekkere koek. Er zijn wel 330 koeken verorberd! Op de Anton
Mauvestraat konden ouders de nieuwe school van binnen te zien. Op de Nieuwe Maanderbuurtweg
konden ouders de klas van hun kinderen bekijken en buiten onder het genot van het lekkers met
elkaar bijpraten.
Rondom het thema “Creatief die Koepelschool” was er tijdens de zomervakantie een wedstrijd
waarbij kinderen hun creativiteit konden inzetten om een mooie prijs te winnen. We hebben leuke
inzendingen gehad en de winnaars hebben een blauwe Mepal beker gekregen met hun naam erop
en de tekst “Ik ben een creatieveling van de Koepelschool 2020”. En tot verrassing van de winnaars
zat deze beker ook nog eens vol met chips.

Dag van de leraar
Op 5 oktober was het de dag van de leraar! Namens alle ouders hebben we de leerkrachten bedankt
voor hun dagelijkse inzet voor elk kind. Ze konden lekker genieten van verse muntthee en een
lekkere proteïne reep met een speciale wikkel waarop stond “Top! Bedankt dat je de kinderen
BOUWstof meegeeft voor het leven”.

Sinterklaas
De hal van beide scholen werd weer gezellig in Sinterklaasstemming gebracht. Het leek net alsof de
Sint al langs was geweest en zijn tentje had opgezet. De kinderen kwamen heerlijk in een
vakantiestemming, met al die kampeerspullen. En wat een mooie knutsels zijn er neergezet! Dat kon
de Sint goed gebruiken.

Wat een feest dat Sinterklaas toch langs kon komen met twee pieten bij de Koepelschool. Alle
kinderen van de boven- en onderbouw hadden zich verzameld op het plein van de Anton
Mauvestraat. Uiteindelijk kwam daar een camper aangereden. Zou de Sint erin zitten? De pieten

kwamen er meteen uit, maar waar was de Sint? De kinderen hebben hem wakker moeten
roepen, want hij lag nog heerlijk te dutten. Wat was hij goed uitgerust na alle dagen dat hij had
gekampeerd.
Terwijl de Sint in alle klassen iets over de kinderen vertelde uit het grote boek, deelden de pieten
de zakjes met pepernoten uit. En ook de meesters en juffen werden niet vergeten en kregen
lekkers van de chocopiet. Ondertussen werden ook alle mooie surprises in de klassen uitgepakt.
De groepen 1 t/m 4 kregen een cadeautje vanuit de ouderraadspot. Al met al een heel gezellige
dag voor de kinderen!

Kerst
De hallen werden weer mooi versierd in kerstsfeer. De voorbereidingen voor de kerstviering, de
gezelligheid op het plein en het vullen van zakjes was al in volle gang.
Toen kwam ineens het bericht dat alles in lockdown moest, de school moest binnen een paar
dagen dicht. Toen moesten we even snel schakelen. Het moment op het plein met drinken na de
kerstviering werd gecanceld, maar we wilden nog wel kerstzakjes met lekkers klaarmaken voor
de kinderen. Dat is nog gelukt op de avond voor de laatste schooldag, dankzij de hulp en
flexibiliteit van school en verschillende ouders! Zo konden we op de laatste schooldag toch nog
de boekjes en een zakje met lekkers meegeven aan alle kinderen.

Pasen
We konden geen gezamenlijke paaslunch houden. Wel hebben alle klassen op de dag van de
paaslunch een gezellige maaltijd in de klas gehad, waarbij we als ouderraad een verrassingspakket
verzorgd hebben met drinken, iets lekkers en een boeketje narcissen.

De hallen werden ook mooi versierd in paassfeer. Hiervoor hebben we hulp gehad van maar liefst 7
ouders! Wat een werk hebben ze verzet, het zag er prachtig uit!

Koningsspelen
De klassen konden niet gezamenlijk aan de koningsspelen meedoen, maar we hebben toch wat leuks
voor de kinderen kunnen organiseren. Voor de onderbouw hebben we een springkasteel geregeld,
waar de kinderen lekker op konden springen, glijden en klauteren. Per klas konden ze een poosje
van het springkasteel gebruikmaken.
Op de bovenbouwlocatie kon elke klas om de beurt zeskampspelletjes doen. Zoals het kop-enkontspel, kipschieten, een trektapijt en aan elkaar gekoppelde helmen. Het ging hier vooral om
teamwork en we hebben veel fanatieke teams gezien! Het was een gezellige dag die ondanks alles
toch een feestelijk tintje heeft gekregen.

Avondvierdaagse
De avondvierdaagse ging ook afgelopen jaar niet door. Wel kon iedereen die dit leuk vond meedoen
met de Home Edition.

Bedankje ouders
Om alle ouders te bedanken voor hun hulp bij feestdagen, uitjes, activiteiten en overige taken
hebben we een leuk bedankje bedacht dat meegegeven is op meesters- en juffendag. Ook al

mochten we niet vaak de school in, we hebben toch met elkaar zoveel mogelijk voor de kinderen
alles door kunnen laten gaan. We zijn blij dat we daarbij veel hulp hebben gehad van ouders!

Musical
De musical kon voor de kinderen en hun ouders gelukkig gewoon doorgaan. Als OR hebben we
gevulde snackzakjes mogen maken, en alles klaargezet en versierd voor de pauze. Op deze manier
hebben we toch iets feestelijks kunnen neerzetten op deze bijzondere avond!

Al met al hebben we weer heel wat activiteiten kunnen organiseren, met jullie hulp. We hopen dat
we dit jaar weer minder last hebben van beperkingen en dat alle activiteiten door kunnen gaan.

