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Beste ouders/verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u het informatieboekje van de Ouderraad van basisschool de Teugelaar.  
Hierin stelt de ouderraad zich aan u voor. 
 
De reden om dit met een informatieboekje te doen is eenvoudig: wij vertegenwoordigen u als 
ouder/verzorger en brengen u graag op de hoogte van wat wij doen. Wij willen op deze manier 
zichtbaar zijn voor ouders en/of verzorgers en u een indruk geven van de activiteiten die ieder 
schoolseizoen georganiseerd worden. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te informeren.  
Hebt u vragen of suggesties neem gerust contact met (één van) ons op.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Ouderraad De Teugelaar. 
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DE OUDERRAAD 

 
De Ouderraad heeft als taak: 
• Het organiseren van verschillende activiteiten voor de kinderen op school. Deze activiteiten 

sluiten aan bij het reguliere lesprogramma. Dit gebeurt in nauw overleg met de contactpersoon 
(Lonneke Siebers, leerkracht) van de school.  

• Het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij de school. 
• Het (indien nodig) geven van advies aan de MR (medezeggenschapsraad). 
• Het innen van de ouderbijdragen.  
• Deze zijn nodig om de kosten van de activiteiten te kunnen dekken. 
• Het beheren van de schoolsjaaltjes en shirtjes. 
Meer informatie over de verschillende activiteiten van de Ouderraad en de ouderbijdragen leest u 
verderop in dit boekje. 
 
De Ouderraad bestaat gemiddeld uit achttien ouders die, samen met de contactpersoon van de 
Teugelaar, ongeveer zes keer per jaar van 20.00 uur tot 22.00 uur op school vergadert. Tijdens 
deze vergaderingen worden er plannen gemaakt voor de te organiseren activiteiten en eventuele 
overige punten die ter tafel komen binnen het takenpakket.  
De notulen worden op de site van de school ter inzage geplaatst. Mocht u een vergadering willen 
bijwonen of actief willen worden als lid van de Ouderraad, dan kunt u dit doorgeven aan één van 
de bestuursleden. 
 
De vergaderdata voor het schooljaar 2020 - 2021 zijn als volgt: 
 

Donderdag 10 september 2020 
Maandag 16 november 2020 
Woensdag 20 januari 2021 
Maandag 15 maart 2021 
Woensdag 19 mei 2021 
Donderdag 8 juli 2021 
 
De Ouderraad heeft een reglement waarin wordt uitgelegd wat de ouderraad doet en wat de leden 
van elkaar verwachten. Dit reglement is op te vragen bij de secretaris. 
Voor elke activiteit is een werkgroep samengesteld bestaande uit enkele ouderraadleden.  
De werkgroep werkt de plannen verder uit en zorgt voor de voorbereiding, organisatie en 
uitvoering. Iedere werkgroep heeft één of twee coördinator(en), die zorgen voor de afstemming 
tussen werkgroep en school via de contactpersoon. Zij zijn tevens het aanspreekpunt voor de 
contactpersoon van school en andersom. De werkwijze van de Ouderraad is in goed overleg met 
de directeur en contactpersoon afgestemd en goedgekeurd.  
Sinds 2010 werken we volgens de richtlijnen uit dit document.  
De werkgroep krijgt op de dag van de activiteit indien nodig ondersteuning van de andere 
ouderraadleden en/of hulpouders. 
 
De penningmeester beheert de financiën van de Ouderraad. Een verslag hiervan vindt u onder 
‘Financiën’ verderop in het boekje.  
 
Wanneer u vragen of suggesties heeft kunt u zich melden bij één van de leden van de Ouderraad 
of een briefje doen in de ideeënbus die in de hal naast de deur hangt. 
Wij stellen uw medewerking zeer op prijs! U kunt ook een e-mail sturen naar: 
or.secr.teugelaar@gmail.com  
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SAMENSTELLING OUDERRAAD SCHOOLJAAR 2020 – 2021  

 
 

VOORZITTER 

 
Renske Teunissen 
Tel: 06 – 48 93 98 31 
Email: chielenrens@gmail.com 
 
 

SECRETARIS 

 
Margriet de Wildt    
Tel: 06 – 23 09 38 09    
Email: or.secr.teugelaar@gmail.com 
 
 

PENNINGMEESTER 

 
Monique van Griensven 
Tel: 06 – 31 94 21 82 
Email: mvlent@home.nl 
 
 

OVERIGE LEDEN: 

 
Dorine Weijers 
Esther Goossens 
Hendrik Jan van Beek 
Henk van Nuland 
Jennifer Hagelaar 
Jessica Ketels 
Kim van Kemenade 
Paula van Erp 
Sabrina Nederkoorn 
Wesley Boeyen 
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OVERZICHT ACTIVITEITEN 2020 - 2021 

 
 

ACTIVITEIT    DATUM    WERKGROEP 

 
Informatieboekje 
"Aan de Teugel" 
 

 
September 

 
Margriet 

 
Sinterklaas 
 

 
vrijdag 4 december 

 
Kim 

 
Kerstavond  
 

 
woensdag 16 december 

 
Esther 

 
Schoolfotograaf 

 

 
Nog niet bekend 

 
Kim 

 
Carnaval 
 

 
vrijdag 12 februari 

 
Kim 

 
Schoolreisje 
 

 
donderdag 3 juni 

 
Renske 

 
Koningsdag  

 
vrijdag 23 april 
 

 
Paula 

 
Avondvierdaagse  
 

 
 14 juni-17 juni 

 
Monique 

 
Buitenspeelplein 

 
Doorlopend 

 
Renske 
 

 
Ophalen oud papier 
 

 
2e woensdag van de maand 

 
Monique 
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OMSCHRIJVING VAN DE ACTIVITEITEN 

 
Kijk ook eens op www.deteugelaar.nl waar foto's en verslagen te vinden zijn! 

 

SINTERKLAAS 
Sinterklaas en zijn Pieten komen ieder jaar op  
4 december om 08.30 uur naar school. Buiten 
worden ze opgewacht door alle kinderen en is er 
muziek en wordt er gezongen. De kinderen zijn 
ieder jaar weer benieuwd hoe Sinterklaas 
aankomt…. met de politieauto, met de scooter,  
of brandweerauto? Ieder jaar weer een verrassing. 
Zij brengen aan iedere klas een bezoek.  
De groepen een tot en met vijf worden verwend 
met een cadeautje en wat lekkers. De groepen zes 
tot en met acht maken voor elkaar een surprise. 
 

KERSTAVOND 
De werkgroep maakt er ieder jaar weer een gezellige activiteit van, voor alle kinderen en 
personeelsleden van de Teugelaar.  De werkgroep versiert een dag na de sinterklaasviering de 
school met kerstversiering. Men maakt invullijsten voor in de klas voor de ouders wat een ieder 
voor hapje verzorgt voor een klein groepje kinderen. De ervaring leert dat er een grote variatie aan 
gerechten geserveerd wordt en dat het niet meer nodig is om van buitenaf eten te laten verzorgen 
of gesponsord te krijgen. Per klas is er een kerstdiner en alle kinderen gingen de afgelopen jaren  
ook naar een kerstvoordracht in de aula. Alle kinderen zijn mooi aangekleed en zien er feestelijk 
uit. Afgelopen schooljaar war er voor het eerst een kerstmarkt op het schoolplein en in de aula. Op 
het schoolplein is er voor alle ouders die de kinderen op komen halen buiten op het schoolplein 
koffie, thee, warme chocomel en gezellige live muziek. Vorig jaar was er ook een overheerlijke 
bbq, met broodjes worst en hamburger. De opbrengst hiervan was voor de OR om weer andere 
activiteiten te organiseren. Heel sfeervol. 
 

CARNAVAL 
Ieder jaar weer gezelligheid bij aankomst op het 
schoolplein met muziek en de Raad van Elf of een 
carnavalsclub. Iedereen mooi verkleed, want wie 
van de kinderen wordt verkozen tot prins en prinses 
carnaval? De optocht wordt gelopen onder 
muzikale begeleiding van percussieband 
Dale Cana. Veel hulpouders zijn werkzaam als 
verkeersleider voor een veilige optocht door de 
Schadewijk. Na de optocht is er voor iedereen wat 
lekkers te eten en te drinken en wordt en nog 
lekker doorgehost! 
 

WALK-IN 
Bij de walk-in lopen de kinderen een bepaalde afstand waarvoor ze gesponsord worden. Dit wordt 
door de Teugelaarschool georganiseerd. Het ene jaar is de opbrengst voor een goed doel, het 
andere jaar voor de school. De leerlingen vragen van te voren aan buren en familieleden of men 
ze wil sponsoren en voor welk bedrag. Het papier wordt ingevuld  en na afloop van de Walk-in 
halen de kinderen het geld op bij de sponsoren. De route die de kinderen lopen is ieder jaar 
hetzelfde en onder toezicht van ouders om alles veilig te laten verlopen. Een mooi aanzien, al die 
enthousiaste rondrennende leerlingen. 
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SCHOOLFOTOGRAAF 
Als de schoolfotograaf komt, helpen twee ouderraadsleden mee, zodat alle kinderen eventueel met 
broertjes of zusjes op de foto komen. 

 

KONINGSDAG 
Elk jaar vieren wij met de hele school de verjaardag van de koning. In samenwerking met de 
Landelijke Koningsspelen krijgen we een lekker schoolontbijt. Na een goed ontbijt beginnen we 
met de koningsspelen. Elk jaar verzint de werkgroep een ander thema. In 2019 was dat thema 
‘feestdagen’. Helaas is de Koningsdag in 2020 niet doorgegaan in verband met Corona. 
Op het schoolplein worden met behulp van extra hulpouders de spullen voor de spelletjes 
klaargezet. Voor alle groepen is er een ander spel en na veertien minuten wordt er door gewisseld, 
zodat alle groepen elk spel kunnen doen. Op het einde van de ochtend wordt er afgesloten met de 
landelijke koningsspelen dans. Mede dankzij uw ouderbijdrage kunnen we elk jaar weer een mooie 
dag van maken. 
 

SCHOOLREISJE 
Een keer in de twee jaar wordt er een schoolreisje georganiseerd. De groepen een en twee zijn de 
afgelopen jaren naar De Hullie’s in Uden geweest, groepen drie en vier naar Dippie Doe in Best en 
de overige groepen vijf t/m acht naar De Efteling. Afgelopen schooljaar zouden we voor het eerst 
met de groepen 1 t/m 4 naar Kids Wonderland in Molenschot gaan en de groepen 5 t/m 8 naar de 
Efteling. Helaas heeft het schoolreisje ook niet door kunnen gaan in verband met Corona. Wel 
heeft groep 8 nog Expeditie Robinson gedaan en de OR heeft voor alle klassen een 
springkussenfestijn verzorgd als afsluiting van het toch al “vreemde” schooljaar. 

 

AVONDVIERDAAGSE 
Ieder jaar lopen we met een groep kinderen van de Teugelaar de 
Avondvierdaagse. Gezellig met ook wat ouders erbij. Met een paar 
tussenstops met lekkere versnaperingen kunnen we de kilometers goed 
lopen. Na vier avonden wandelen krijgt men natuurlijk een medaille en 
een ijsje. Maar ook dit schooljaar ging de vierdaagse niet door. 

 

BUITENSPEELPLEIN 
Deze werkgroep houdt zich bezig met de inrichting en onderhoud van het schoolplein en de buiten-
speelkisten. Door het dagelijks gebruik is het speelgoed erg aan slijtage onderhevig, waardoor de 
bakken aan het begin van elk schooljaar aangevuld/vervangen worden met nieuw spelmateriaal. 
Om dit te kunnen bekostigen wordt er oud papier opgehaald. Het kan niet genoeg gezegd worden 
dat we de ouders die door weer en wind het oud-papier ophalen heel dankbaar zijn voor hun inzet. 
 

OUD PAPIER OPHALEN 
We hebben een wijk in de buurt van school waar we elke  
2e woensdag van de maand oud papier ophalen van 18.00 uur tot 
20.00 uur. Per keer zijn daarvoor 2 tot 3 mensen nodig die achter 
de vrachtwagen lopen. Deze groep enthousiaste vrijwilligers 
zorgden ervoor dat er afgelopen schooljaar 38.840 kilo is 
opgehaald, wat school een bedrag van € 1.384,28 oplevert.  
Wij zijn hen enorm dankbaar!! Deze groep zou meer hulp van 
ouders waarderen om zoveel mogelijk bij toerbeurt af te kunnen wisselen. Helaas hebben we niet 
meer zoveel vrijwilligers waardoor de frequentie van het aantal keren ophalen hoger wordt, van 2 
naar 3 keer per jaar! Kunt u 2 à 3 keer per jaar even tijd vrijmaken om twee uurtjes te helpen, 
neem dan contact op met Monique van Griensven via mail: mvlent@home.nl. 
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FINANCIËN 

 

OUDERBIJDRAGEN 

 
Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er geen vrijwillige ouderbijdrage meer gevraagd aan de ouders. 
Samen verantwoordelijk zijn voor kansen van alle kinderen. Wanneer de activiteiten voor alle 
kinderen zijn, is het gewoon onderwijs, zo stelt SAAM. Daarom is besloten de ouderbijdrage voor 
de ouders af te schaffen. De school betaalt voor de activiteiten, zoals kamp, schoolreisje, 
uitstapjes etc.  
 

ANDERE INKOMSTEN 

 
Andere inkomsten hebben we van het oud papier ophalen. Helaas is de kledinginzameling gestopt. 
Afgelopen jaar heeft de OR een speculaasactie gehouden, wat een hoop geld heeft opgeleverd 
voor de OR. Het was een top actie. Verder heeft de kerstmarkt/bbq nog extra geld opgeleverd. 
 

FINANCIËLE CIJFERS 

 
De Ouderraad werkt op dit moment aan de financiële cijfers van het seizoen 2019 - 2020 en de 
begroting van 2020 – 2021. Dit gebeurt in samenwerking met de Medezeggenschapsraad (MR) en 
Schooldirectie. Het is altijd mogelijk om het financiële overzicht in te zien. U kunt hiervoor contact 
opnemen met de penningmeester. 
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EXTRA INKOMSTEN OUDERRAAD AFGELOPEN SCHOOLJAAR 
* Oud papier ophalen  € 1.384,28 p/j 

 1x per maand     
 Elke 2e woensdag van 18.00 – 20.00 uur    
     
* Speculaasactie  € 1.144,75      p/j 

 
* 

 
 

Kerstmarkt/bbq 
 

         

 € 307,71 p/j 

 
 

     
     

 

 

BESTEDINGEN van de extra inkomsten:  
• Tuinbanken 
• Klimmuren 
• Goaltjes 
• Boombanken 
• Verkeersplein 
• Basketbalpaal 
• Sparen voor  de “groene speeltuin” 

  

 
 

OUDERBIJDRAGE:                   
 
Activiteit: 

 
Besteding ouderbijdrage 

  

Sinterklaas  Bezoek Sint en Pieten, cadeautjes, snoep en strooigoed 
  
Kerstmis  Kerstdiner, versieringen en koffie/thee ouders 
  
Carnaval Traktatie, prijzen optocht, cadeautjes 
  
Koningsdag Spelletjesdag met traktaties 
  
Avondvierdaagse Traktaties voor de deelnemers en medailles 
  
Versieringen Versieringen in de gangen bij alle activiteiten 
  
Diversen Afscheid leerkrachten, bankkosten,  

 
Schoolreisje 1 keer per 2 jaar       zonder extra bijbetaling! 
  

 
Tot slot 
Wij willen alle (groot)ouders hartelijk bedanken die ons het afgelopen schooljaar hebben geholpen 
bij de activiteiten. 
Speciale dank ook voor alle giften in welke vorm dan ook in het afgelopen schooljaar! 
Voor het schooljaar 2020 – 2021 hopen wij ook weer diverse leuke activiteiten te kunnen 
organiseren. Wij staan open voor uw wensen, tips of suggesties. 
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AAN DE TEUGEL verschijnt 1 keer per schooljaar. Wij houden u tevens op de hoogte in de 
nieuwsbrief van het Teugeljournaal, welke een aantal keren per jaar, via een e-mail door de school 
wordt verzonden. 
 

Ouderraad Basisschool De Teugelaar 
Oktober 2020 


