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Voorwoord 

 

Voor je ligt het jaarverslag van de oudervereniging van de Bosmark van het schooljaar 2021/2022. 

In dit verslag komen de diverse activiteiten en werkzaamheden van de oudervereniging aan bod in 

het afgelopen schooljaar. Het was een jaar met uitdagingen in verband met de beperkingen rondom 

corona, ondanks dat is het een mooi schooljaar geworden waarin veel van onze activiteiten toch 

door hebben kunnen gaan! 

 

In dit verslag vind je: 

- Algemene informatie over de oudervereniging 

- De samenstelling van de oudervereniging in het jaar 2021-2022 

- Activiteiten van de oudervereniging 

- Financiën oudervereniging 

 

Namens de oudervereniging van de Bosmark, 

 

Bertine Kleinhesselink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Algemeen 

 

De Bosmark maakt deel uit van de Accent Scholengroep. Iedere Accentschool heeft een eigen 

oudervereniging met eigen statuten. De oudervereniging van de Bosmark vormt een zelfstandig 

rechtspersoon binnen de stichting Accent. 

 

De oudervereniging zet zich in voor diverse activiteiten bij de Bosmark. Dit zijn schoolse- en 

buitenschoolse activiteiten. Hierbij wordt samengewerkt met de medewerkers van de Bosmark. 

 

Het gaat dan om de volgende activiteiten: 

 

- Sinterklaasviering 

- Kerstviering 

- Schoolfeest 

- Afscheid groep 8 

- Schoolreizen 

- Schoolkamp groep 8 

- Cadeaukasten vullen  

- Lief en leed, daar waar het gepast is het sturen van een kaart of een bos bloemen 

- Verzorgen van de financiën met betrekking tot de oudervereniging 

- Fungeren als klankbord voor de schooldirecteur en ouders over diverse onderwerpen 

 

Ouders zijn automatisch lid van de oudervereniging van de Bosmark wanneer hun kind / kinderen als 

leerling is / zijn ingeschreven. Het lidmaatschap en de bijdrage die daar bij hoort is vrijwilllig, maar 

niet vrijblijvend. 

 

 

 

Samenstelling oudervereniging 2021/2022 

 

De samenstelling van de oudervereniging van de oudervereniging van de Bosmark was in het jaar 

2021/2022 als volgt: 

 

Melanie Bongers  voorzitter 

Geraldo Ruesink  penningmeester en vicevoorzitter 

Annemarie Bluemink  secretaris 

Bertine Kleinhesselink   secretaris 

Frank Hengeveld 

Rob Bussink 

Danielle Jolink 

Miranda van Leeuwen  

Lammert van Wijk 

Regina Weijers 

 

Tijdens de vergaderingen is een van de unit coördinatoren aanwezig, dit zijn Dianne Rutgers en Lenie 

Dietz. Ook directrice Chantal ten Dam is aanwezig namens het team.  

 

 



 

 

Activiteiten 

 

Sinterklaasviering: 

In verband met de op dat moment geldende coronamaatregelen mochten er maar een beperkt 

aantal externe personen in de school aanwezig zijn. Dit betekende dat de Sint dit jaar twee ouders 

van de oudervereniging heeft opgeleid tot Piet. Voor alle kinderen in de onderbouw (groepen 1 t/m 

4)had de Sint een cadeautje. Er was gekozen voor “neutrale” cadeautjes. Alle kinderen in de 

onderbouw kregen een spelletje. Ook was er voor de leerlingen uit de onderbouw een ontmoeting 

met de Sint op het leerplein. Voor iedere groep was er een spel passend bij de leeftijd van de 

kinderen. Voor de groepen 5 t/m 8 was er een klassikaal cadeau. Daarnaast maakten de leerlingen uit 

de groepen 5 t/m 8 een surprise met gedicht voor elkaar. Voor de kinderen die door ziekte niet op 

school konden zijn had de Sint een videoboodschap achtergelaten. 

 

Kerstviering: 

Doordat er opnieuw een lockdown werd afgekondigd en hiermee de kerstvakantie een week eerder 

van start ging, moest er op het laatste moment veel geregeld worden door de medewerkers van 

school en de oudervereniging. Hier was enige improvisatie voor nodig en hard werken om alle 

presentjes voor de leerlingen tijdig op school te krijgen. De kerstviering is in de eigen klas gehouden, 

met een gezamenlijke afsluiting op het leerplein. 

 

Schoolfeest: 

Eindelijk mocht het weer; een echt schoolfeest. Tevens een schoolfeest dat al twee jaar uitgesteld 

was in verband met corona namelijk het schoolfeest met Circus Tadaa! 

De kinderen van de hele school werden in groepen verdeeld, alle leeftijden door elkaar, in de 

ochtend kon er in deze groepen geoefend worden met de diverse circusonderdelen. Na de pauze 

mochten de kinderen kiezen voor het circus onderdeel dat ze het leukste vonden, in deze groepjes 

werd vervolgens geoefend voor het grote circusoptreden. Dit optreden vond plaats op het 

schoolplein, want het weer was goed. Ouders mochten voor het eerst in lange tijd weer aanwezig zijn 

bij een activiteit op school. Het werd een spetterend circusoptreden met een heuse circusdirecteur 

uit groep  1 onder de bezielende leiding van Circus Tadaa! En onder toeziend oog van een schoolplein 

vol trotse ouders. We kunnen terugkijken op een fantastische dag! 

 

Afscheidsavonden van groep 8: 

Ook de afscheidsavonden van de twee groepen acht konden weer meer plaatsvinden zoals voorheen. 

De beide groepen hadden een prachtige musical ingestudeerd die op de afscheidsavonden ten 

gehore werden gebracht voor aanwezig ouders en de schoolmedewerkers. 

De generale repetities vonden plaats voor de leerlingen van de school zodat ook zij konden genieten 

van de mooie musical.  

De leerlingen werden op de afscheidsavonden toegesproken door de leraren van groep 8 en 

verlieten de basisschool met een mooi presentje als herinnering aan hun tijd op de basisschool.  

 

Schoolreizen: 

De schoolreizen hebben plaatsgevonden in april 2022.  

De groepen 1 en 2 gingen naar het Land van Jan Klaassen 

De groepen 3 en 4 naar Ouwehands Dierenpark 

De groepen 5,6 en 7 namen de bus naar Toverland 



De kinderen hebben genoten van hun dag uit! 

De schoolreizen zijn goed verlopen. Voor de komende jaren is besloten om altijd een extra auto mee 

te  laten rijden, mocht het nodig zijn is er dan altijd vervoer voorhanden. 

 

Schoolkamp: 

Aan het einde van het schooljaar was er voor de groepen 8 weer het traditionele schoolkamp. Het 

was dit jaar vier dagen van dinsdag tot en met vrijdag. Ondanks dat het weer soms niet helemaal 

meewerkte hebben de leerlingen van de groepen 8 een leuk schoolkamp gehad! 

Voor sommige leerlingen is de lengte van het schoolkamp, vier dagen, net wat aan de lange kant. 

Daarom is het schoolkamp in het schooljaar 2022-2023 drie dagen.  

 

Cadeaukasten: 

Voor de leerlingen die jarig zijn is er voor iedere bouw een cadeautjeskast. Uit deze kast mogen de 

leerlingen op hun verjaardag een presentje uitzoeken. De oudervereniging houdt bij of deze kasten 

nog goed gevuld zijn en zo nodig worden er weer nieuwe presentjes aangeschaft om de kast mee aan 

te vullen.  

 

Lief en leed: 

Ook afgelopen schooljaar zijn er namens de oudervereniging weer diverse kaarten en bloemen 

verzonden als dit passend was bij ziekte of juist een heugelijke gebeurtenis. 

 

Klankbord: 

De oudervereniging fungeert als klankbord van de ouders naar de directie en medewerkers van 

school. Tijdens de vergaderingen worden zaken besproken die door ouders zijn aangedragen of 

medegedeeld.  

 

 

 

Financiën 

 

Over het schooljaar 2021/2022 is verantwoording afgelegd met betrekking tot de uitgaven en 

inkomsten van de oudervereniging door een kascontrole uit te laten voeren. Deze kascontrole heeft 

plaatsgevonden op 16 november 2022 en is uitgevoerd door Petra Bertou en Mike Bulsink. 

 

 

 

 

 

 

 


