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Samenstelling Ouderraadvereniging De Boomladder:
De Ouderraadvereniging van Basisschool De Boomladder (hierna te noemen OR) was
als volgt samengesteld:
Elise Masée (voorzitster), Floor Meijer(secretaris), Lucian Hopman (penningmeester),
Marieke Mol, Bianca de Vente, Heidi Wijngaarden, Christa Admiraal, Eef Pastijn,
Karima van der Meer, Mariska Vroon en Linda Groot en Nick Zwemmer (namens het
team van De Boomladder).
Vergaderingen:
De OR kwam dit jaar acht keer bijeen.
Tijdens de eerste vergadering in augustus 2020 is het dagelijkse bestuur vastgesteld.
Verder werden in de eerste vergadering de commissies samengesteld. De commissies
zijn: schoolfotograaf, Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, Boomladder verkleeddag,
Pasen, Boomladderspelen, schoolreis, avond 4-daagse, sport en spel, afscheid groep 8
en ijs laatste schooldag.
Activiteiten:
In september is de schoolfotograaf gekomen om alle kinderen individueel op de foto
te zetten. Ook met hun naar schoolgaande boertjes en/of zusjes en met de klas zijn
de kinderen op de foto gegaan. Leden van de OR hebben geassisteerd om te zorgen
dat dit goed is verlopen.
In november zijn we verder gegaan met de organisatie van Sint Maarten. Alle groepen
zijn om de beurt naar een prachtig versierd Plexat gegaan om alle zelfgemaakte
lampionnen te bewonderen en Sint Maarten liedjes te zingen. Daarna kregen alle
kinderen wat lekkers en een cadeautje.
December was een feestelijke maand met het Sinterklaas feest.
Alle kinderen hebben wat lekkers als schoencadeautje gekregen. Sinterklaas bezocht
op 4 december de school. De Sint en zijn Pieten waren de hele dag in de speelzaal en
kregen daar bezoek van de groepen 1 t/m 5. Deze groepen kregen een cadeau tijdens
de viering. De groepen 6 t/m 8 hadden lootjes getrokken.
Van 16 december t/m 5 februari was de school gesloten vanwege Corona.
De kerstviering ging dus helaas niet door. Wel hebben alle kinderen voor de
kerstvakantie een traktatie gekregen in de vorm van een grote speklollie.

Rozenlaan 6 • 1702 TG • Heerhugowaard • 072-5715577
www.deboomladder.nl • or@deboomladder.nl

Ouderraad
Op 5 februari mochten alle kinderen een Pannenkoekenfeestpakket ophalen op school
om te vieren dat de school weer open mocht.
17 februari was het tijd voor de Boomladderverkleeddag. Kinderen mochten verkleed
naar school komen en hebben er in hun eigen groep een gezellige dag van gemaakt.
Er was een lekkere lunch met broodjes knakworst geregeld. Ook de rest van de dag
was er gezorgd voor eten en drinken.
Pasen werd op 1 april gevierd in de groepen zelf met het paasverhaal en een door de
OR verzorgd lunchtasje.
De Boomladderspelen vonden plaats op 22 april. De kinderen mochten in rood-witblauw-oranje kleding naar school komen. Er was een stormbaan gehuurd voor alle
groepen en er werd een spel met een parachute gedaan.
Ook de avond 4 daagse ging dit jaar niet door vanwege Corona. Wel hebben we de
kinderen opmerkzaam gemaakt op de Home Edition en hebben zij allemaal een fluitje
met kaartje eraan gekregen als aanmoediging.
De schoolreisjes zijn dit jaar op een alternatieve manier georganiseerd en iedere
groep heeft hier zijn eigen invulling aan gegeven. Ondanks de beperkingen heeft elke
klas een leuk schoolreisje gehad.
Beide groepen 8 hebben de afscheidsmusical “Toetsie Foetsie” ingestudeerd en
hiervan is een film gemaakt. Deze film is op twee avonden aan ouders en kinderen
vertoond in Plexat en op de tweede avond afgesloten met een spetterend
afscheidsfeest voor alleen de kinderen waarbij een DJ kwam draaien.
Alle kinderen hebben op hun laatste schooldag een Italiaans (Senza) ijsje van de OR
gekregen.
De leerlingen van De Boomladder hebben ook aan het schoolvoetbal toernooi
meegedaan. De overige sporttoernooien gingen vanwege Corona niet door.
Bij alle activiteiten was de OR nauw betrokken en heeft veel werk verzet tijdens de
voorbereidingen, de organisatie, de uitvoering en niet te vergeten het opruimen.
De OR wenst u een leerzaam en gezellig schooljaar toe op De Boomladder.
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