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In vogelvlucht

• We kregen een nieuwe 
school en vierden het 
25-jarig bestaan van den 
Doelhof. 

• We organiseerden een 
ludieke fotowedstrijd.

• Aan het einde van de 
feestweek 
overhandigden we 
namens de ouderraad 
een klok in de stijl van de 
inrichting en met het 
nieuwe logo erop.

• We zorgden voor de 
koffie en thee tijdens de 
open dag van den 
Doelhof.



In vogelvlucht

• We hielden een brainstorm met de OR met 
als thema “van faciliteren naar organiseren”. 
Het resultaat was dat sommigen activiteiten 
kwamen te vervallen en er leuke nieuwe 
ideeën ontstonden.
• Zo stopten we met de kledinginzameling,
• Gaan we door met Sint, Kerst, Carnaval en 

gekke haardag,
• En starten we voortaan met een goed 

begin van het nieuwe (school)jaar.
• In verband met het samengaan van den 

Doelhof met de Heihorst uit Heibloem 
maakten we kennis met de OR van deze 
school.

• We kregen een nieuwe huisstijl  en maakten 
kennis met Ollie. 



Start van het 
schooljaar

Een nieuwe activiteit in een nieuwe 
school. Dit is 1 van de activiteiten die we 
als ouderraad zelfstandig hebben 
bedacht en organiseren.

We gaan voor een gezonde start van het 
nieuwe schooljaar met vers fruit op een 
spiesje.

Met dank aan de Versmarkt voor de 
levering van het heerlijke fruit.



Sint Maarten

Na een traditie van jarenlang de lucht 
van vers gebakken wafels in school, 
sluiten we deze activiteit af.

Voor de laatste keer delen we wafels uit, 
ook dit jaar coronaproof uit de 
verpakking.

Bedankt leerlingen van groep 8 voor 
jullie hulp bij het uitdelen.



Spek de kas

Dit is inmiddels een vaste activiteit waar 
we als ouderraad extra inkomsten door 
krijgen om activiteiten voor de kinderen 
te organiseren.

Naast het innen van zoveel mogelijk 
vouchers, ontvangen we extra geld door 
het sturen van een promofilmpje en een 
demo te geven bij de Jumbo.

Dit jaar spaarden we een bedrag van 
maar liefst € 634,95 bij elkaar! 



Sinterklaas

Dit jaar kwam de Sint met twee pieten 
voor een “meet & greet” met de 
onderbouw naar Den Doelhof. 

Ook de kinderen die thuis in quarantaine 
zaten, konden de Sint ontmoeten; met 
z’n allen via MS Teams gezellig kletsen 
over deze wel heel bijzonder 
sinterklaastijd.

Voor alle units bleef er na het bezoek 
een mooi unitcadeau achter op school.



Decoratie

Ook de werkgroep Decoratie had een 
leuke nieuwe uitdaging:

Voor Sint en kerst versieren in de stijl van 
de aankleding van de nieuwe school.

Het werd een mooi en sfeervol plaatje!



Kerstmis

Vanwege Corona kwam het landelijk 
besluit om alle scholen 1 week eerder 
vakantie te geven. Door snel schakelen 
van de werkgroep kerst konden toch alle 
leerlingen en leerkrachten genieten van 
een heerlijk koekje met warme 
chocolademelk.



Carnaval

Door Corona werd vaak creativiteit 
gevraagd in het organiseren van 
activiteiten. 

Voor Carnaval werd dat al eerder een 
succes met een gave kinjeroptocht. Dit 
jaar werden 2 nieuwe heersers van den 
Doelhof onthuld op de vrijdag voor 
Carnaval en werd er niet 1 dag, maar een 
hele week carnaval gevierd met onder 
andere een pyjama-dag en gekke-
hoedjes-dag.



Schoolfotograaf

Sinds 2 jaar zorgen we ervoor dat alle 
kinderen en het personeel schitteren op 
de jaarlijkse schoolfoto.

Met de enthousiaste fotografen van 
Sgoolfotografie worden de leukste 
portretfoto’s en klassenfoto’s gemaakt.



Gekke haardag

En dan is het schooljaar al weer voorbij 
en ook dit schooljaar werd feestelijk 
afgesloten met mooie, creatieve en 
gekke creaties van/met/in/op de haren 
en met een lekker ijsje van het IJshofje.



BEDANKT!!

Zonder hulp van jullie als ouderraadleden, 
klassenouders en alle ouders van de werkgroepen 
konden we de kinderen niet zo’n leuke en 
gezellige activiteiten aanbieden. Ook in dit 
schooljaar werd er veel flexibiliteit gevraagd om 
er voor alle kinderen een mooi en bijzonder 
schooljaar van te maken.

We willen jullie dan ook enorm bedanken voor al 
het enthousiasme, alle hulp en inzet!

Ook willen we het team van school, het MT en de 
OR bedanken voor de fijne samenwerking; 
hierdoor hebben we dit schooljaar een start 
gemaakt met ons doel “van faciliteren naar 
organiseren” en brengen we school en ouders 
dichter bij elkaar.


