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Inleiding meester Peter 
 
 

OR- Special……………………  
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Dit Trekpaard is alweer een bijzondere, deze staat in het teken 
van de Ouderraad. De ouderraad is binnen de Huifkar 
minstens zo belangrijk, alleen de rol is anders…. 
Waar de MR een formeel orgaan is, bestaat de ouderraad uit 
ouders die op een praktische manier de school willen 
ondersteunen. En die hulp kunnen we heel goed gebruiken.  
 
Ik heb in mijn onderwijstijd al op meerdere scholen gewerkt en om heel eerlijk te zijn ben ik nog nooit een 
ouderraad tegengekomen die zo enthousiast en betrokken is bij de school. Vanaf het begin heb ik dan ook het 

gevoel gehad dat samen opgetrokken wordt om iets extra’s te kunnen 
en mogen doen voor de kinderen. De vergaderingen zijn onder leiding 
van Levijn Blokker, vader van Fedde en Tomas, zijn altijd erg ontspannen 
en voorzien van een gulle lach. 
 
In deze editie van het Trekpaard zal ik iets meer vertellen over de functie 
van de ouderraad, zullen de leden zich voorstellen en is er informatie 
over de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolreisje. Kortom, weer een 
Trekpaard die hopelijk het lezen waard is. 
 
Veel leesplezier gewenst….. 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter van de Bult  
 

Wat doet de OR 
 
De Ouderraad (OR) van OBS De Huifkar bestaat uit een groep 
enthousiaste ouders die zich op verschillende manieren voor de school 
inzetten. Zij houden zich bezig met uiteenlopende onderwerpen, zoals 
het actief werven en beheren van inkomsten, het vergroten van de 
ouderbetrokkenheid en hulp bij praktische zaken voor de school. Zo 
heeft de OR vorig jaar een pleinschoonmaak georganiseerd en 
overbodige spullen verkocht om het kerstfeest te financieren. Ook zijn 
de oud-papier commissie en de feestcommissie aan de OR verbonden. 
 
De OR kenmerkt zich door het bieden van praktische hulp aan de 
school. De leden komen regelmatig (online) bijeen om middels een 
actie- en besluitenlijst de voortgang rondom terugkerende 
onderwerpen te bespreken, ideeën uit te wisselen en te brainstormen 
over nieuwe onderwerpen.  
De OR-leden ondersteunen de school met vaste taken maar komen ook met nieuwe initiatieven, creatieve 
ideeën en fungeren af en toe als klankbord voor de school.  
Lid zijn van de OR is een mooie mogelijkheid voor ouders om betrokken te zijn bij alles wat er reilt en zeilt 
rondom de Huifkar, de medewerkers maar vooral de leerlingen. Wij verwelkomen graag nieuwe leden die deel 
uit willen maken van een ontzettend leuk team en zo een steentje willen bijdragen aan de leefwereld van hun 
kinderen. Heb je interesse? Mail dan naar ordehuifkar@gmail.com en wij nemen contact met je op! 
 

http://www.obsdehuifkar.nl/
http://www.obsdehuifkar.nl/
mailto:obsdehuifkar@marenland.org


We zullen onszelf hieronder even aan je voorstellen! 
 
Levijn Blokker (voorzitter OR) 
 
Levijn Blokker is 36, getrouwd met Anne, en vader van Tomas (groep 3) 
en Fedde (groep 1). “Het is mijn ambitie om De Huifkar de komende 
jaren vanuit onze OR te helpen en te adviseren ten aanzien van alle 
vraagstukken die de revue passeren. Het intensiveren van de 
samenwerking met commissies van Kids2B en De Fontein, het blijven 
aanboren van nieuwe inkomstenbronnen om leuke dingen te 
organiseren en natuurlijk het behartigen van de belangen en 
beantwoorden van vragen van andere ouders”. Het doel is om onze 
kinderen een geweldige schooltijd te laten beleven. Alles wat aan dat 
doel kan bijdragen, daar zet Levijn zich graag voor in. Momenteel wordt 
er bijvoorbeeld hard gewerkt aan een ontzettend gaaf programma om 
kinderen wegwijs te maken in de wereld van crypto-currencies. We 
willen graag dat onze kinderen zich goed kunnen bewegen in de digitale revolutie die qua snelheid haast 
exponentieel aan het toenemen is. Aan de andere kant worden samenwerkingsverbanden gelegd met 
ondernemers uit het dorp, bijvoorbeeld met de Zelfoogsttuin in Ten Boer. Hierbij is het doel om ouders te 
faciliteren in een leuk, smakelijk, leerzaam èn gezond uitje samen met hun kinderen. Het is ontzettend fijn om 
echt betrokken te zijn bij de leefwereld van je eigen kinderen. Het is super gaaf om te merken dat er ouders zijn 
die dit gevoel delen, en zich inzetten door op zaterdag met Virol het oud papier op te halen of zich aansluiten 
bij de feestcommissie. Sinds 2019 vervult Levijn de rol van Voorzitter, en verslaat hij over de oud-papier commissie. 
Hij is tevens lid van de Centrale Ouderraad van Kids2b en van de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps-
raad van Stichting openbaar onderwijs Marenland. 
 
Maren Berger (secretaris OR) 
 
Ik ben bij de ouderraad gegaan toen mijn oudste in groep 1/2 zat. Ondertussen zit hij in groep 3. Ik vind het 
ontzettend leuk om betrokken te zijn bij school en mijn taken als secretaris van de ouderraad kan ik goed 
combineren met mijn gezin en werk. Als secretaris zorg ik voor de agenda en maak de notulen van de 
vergaderingen. Ik vind het leuk om met andere ouders samen te werken, die een andere achtergrond hebben. 
Dit maakt de bijeenkomsten dynamisch, gezellig en worden er leuke plannen gesmeed, zodat de kinderen een 
fijne tijd op school hebben. Voor de toekomst hoop ik dat wij, als ouderraad, nog meer zichtbaar zullen zijn en 
dat wij de visies van ouders nog beter te kunnen vertegenwoordigen naar school toe. Onderwerpen die mij 
raken zijn bewegend leren, positief opvoeden, milieu en voeding. Heeft u nog aanvullingen? Ik lees het graag 
terug in de poll 😉😉 
 
Robert Bakker (penningmeester OR) 
 
Deze winter heb ik mij aangemeld als bestuurslid van de OR. Hierbij heb ik direct de vrijgekomen taak als 
penningmeester overgenomen van Petra Hoekstra. Als oud-leerling van De Huifkar leek het mij een leuke 
uitdaging om iets terug te doen voor de mooie tijd die ik op de basisschool had. Onze 2 oudste dochters (Emma 
in groep 4/5 en Felien in groep 1/2B) zitten inmiddels ook op De Huifkar en onze jongste dochter (Julie) zal over 
ruim 2 jaar haar zussen volgen. Voor hun en natuurlijk alle andere kinderen op De Huifkar hoop ik dat ze later ook 
met fijne herinneringen mogen terugdenken aan hun basisschooltijd. Hier hoop ik met mijn inbreng binnen de 
OR een positieve bijdrage aan te leveren. In de verschillende verenigingsbesturen waarbij ik actief ben 
(geweest), heb ik vaak ook de rol als penningmeester ingevuld. Ook binnen de OR zal ik uiteraard mijn best doen 
om alle bijdragen die door jullie als ouders worden overgemaakt een goede bestemming binnen de Huifkar te 
geven en zo het schoolplezier van de kinderen te vergroten. 
In het dagelijks leven heb ik samen met mijn vrouw Mirjam een 
melkveehouderijbedrijf in Thesinge. Velen van jullie zijn er vaak al 
(onbewust) langs gefietst. Ons bedrijf ligt langs de Stadsweg, 
halverwege tussen Ten Boer en Garmerwolde met een lange opritlaan 
met populieren aan de Bovenrijgerweg. In onze nieuwe stal melken 
we op dit moment ongeveer 110 melkkoeien met 2 melkrobots. De stal 
is voorzien van relatief veel luxe die de duurzaamheid van onze 
veestapel zal verhogen. Naast onder andere ruime wandelgangen 
bekleed met rubber heeft iedere koe de beschikking over een ruime 
ligplaats voorzien van een waterbed. Elk voorjaar kunnen de koeien 
omstreeks april weer lekker grazen in de weilanden om de boerderij, 
waar wij, maar hopelijk ook jullie flink van kunnen genieten! 
 



Lydia Wierenga 
 
Mijn naam is Lydia. Ik ben beeldend kunstenaar en mijn partner heet Wieger, hij is melkveehouder. Wij zijn de 
ouders van Juliette en Senze en we wonen alweer sinds een jaar of 8 op een boerderij aan het Damsterdiep in 
Ten Boer. Mijn atelier kijkt uit over de weilanden. Ik maak voornamelijk abstract werk. Daarnaast heb ik altijd veel 
lesgegeven in het voortgezet onderwijs, zowel beeldende vorming als CKV en kunstgeschiedenis. Ook geef ik af 
en toe workshops aan kinderen van alle leeftijden. Ik vind het belangrijk dat kinderen al jong kennis kunnen 
maken met kunst en cultuur, maar ook natuur, godsdienst, filosofie. En dan niet alleen in het klaslokaal maar ook 
daarbuiten. 
 
Linda Nieborg 
 
Afgelopen februari ben ik begonnen als OR-lid. Mijn man heet Marcel en samen hebben wij twee dochters Leine 
en Nina. Wij wonen in Ten Boer. Momenteel werk ik als leidinggevende en kwaliteitsverpleegkundige in de 
ouderenzorg. Ik vind het belangrijk betrokken te zijn bij de school en af en toe een steentje bij te dragen aan 
alle (leuke) activiteiten. Ik zit naast de OR namelijk ook in de feestcommissie. Het is leuk om over nieuwe ideeën 
omtrent onderwijs na te denken en passende activiteiten te organiseren bij de verschillende feestdagen. Het 
gezamenlijke doel is om de kinderen een leerzame en fijne schooltijd te laten beleven! 
 
Ilse Bakker  
 
Al snel nadat onze oudste dochter in de kleuterklas was gekomen, heb ik me aangemeld bij de ouderraad en 
de feestcommissie die daaraan verbonden is. Inmiddels zit ze al in groep 7 en heb ik er nog steeds veel plezier 
in. Wat ik vooral erg leuk vind, is de samenwerking met de andere ouders van de OR. Ik vind de OR een gezellig 
groepje gedreven, inspirerende, actieve ouders en krijg er energie van om op deze manier betrokken te zijn bij 
de school waar mijn kinderen zo'n belangrijk deel van hun kinderjaren doorbrengen. Ik draag er heel graag aan 
bij om de schoolperiode voor de kinderen zo leuk mogelijk te maken. 
 
 
Vaste Taken en activiteiten van de OR 
 
Beheer financiën 

De penningmeester van de OR heeft het beheer over de inkomsten van 
de vrijwillige ouderbijdrage, de bijdrage voor de jaarlijkse schoolreis/kamp 
en het oud papier inzamelen. De penningmeester beheert de uitgaven 
voor de activiteiten van de feestcommissie, de schoolreisjes en de 
klassenkas. Daarnaast wordt er soms budget vrijgemaakt voor speciale 
gelegenheden. 

 

Samenwerking met commissies van de school 

Oudpapier-commissie 

De oudpapier-commissie coördineert het ophalen van oud papier. Samen 
met Virol lopen eens per 8 weken een aantal toppers van vaders en 
moeders op zaterdagochtend om de containers achter de vrachtauto te 
hangen. Een goeie exercise, maar vooral ook heel gezellig! Bovendien 
komt er op die manier ieder jaar een leuk bedrag in de pot, waarmee 
leuke activiteiten voor de kinderen georganiseerd kunnen worden. Wil je 
ook een of twee keer per jaar een gratis workout? Aanmelden kan via 

 ordehuifkar@gmail.com. 

Feestcommissie 

De feestcommissie van de Huifkar organiseert en biedt hulp bij verschillende feestelijke gelegenheden denk hierbij aan 
Sint Maarten, het ontvangen van Sinterklaas, het Kerstfeest, de workshops rondom Pasen en Koningsspelen. Het doel van 
de feestcommissie is om de leraren te ondersteunen en de kinderen een leuke dag te bezorgen! 
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Waarom een vrijwillige ouderbijdrage?  
Ook dit schooljaar heeft de school met behulp van de ouderraad weer een aantal activiteiten kunnen 
organiseren voor alle leerlingen van de Huifkar. Denkt u hierbij aan Sint Maarten, de Sinterklaasviering en de 
Paasviering. Ook de komende tijd staan o.a. de Koningsspelen en musical nog op de planning. Tevens hopen 
wij dat de schoolreisjes dit jaar weer georganiseerd kunnen en mogen worden. Al deze activiteiten zorgen voor 
meer (leer)plezier voor de leerlingen. Er zijn vaak kosten aan deze activiteiten verbonden, bijvoorbeeld in de 
vorm van een versnapering of een cadeautje.  
Daarnaast heeft de ouderraad het afgelopen jaar de school financieel ondersteund bij de aanschaf van onder 
andere hoesjes voor i-Pads en stoelen voor de gemeenschappelijke ruimte.  
Aangezien de overheid geen geld beschikbaar stelt voor de financiering van al deze verschillende activiteiten, 
vragen we u hiervoor een vrijwillige ouderbijdrage en een bijdrage voor het schoolreisje te betalen. Verderop in 
dit trekpaard kunt u meer informatie vinden als u nog geen bijdragen heeft overgemaakt. 
 
 
Gewijzigde bankrekeningnummer OR 
 
Als OR beschikte we de laatste jaren over verschillende bankrekeningen bij verschillende banken. Gezien deze 
niet allemaal meer noodzakelijk zijn, hebben wij als OR in de laatste vergadering besloten om verder te gaan 
met één bankrekening. Dit besluit heeft tot gevolg dat de bankrekening die gebruikt werd voor het innen van 
de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor het schoolreisje per omgaande is veranderd.  
Het nieuwe bankrekeningnummer van de OR is vanaf nu: 
 
NL83 RABO 0306372576  
 
In dit trekpaard staat nog een stukje over de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor het schoolreisje in dit 
schooljaar 2020/2021. Mocht u nog een bijdrage overmaken, wilt u er dan extra goed opletten dat u het 
nieuwe bankrekeningnummer gebruikt. Als u het oude bankrekeningnummer (NL07 INGB 0003575605) heeft 
opgeslagen in uw bankomgeving, dan wil ik u vriendelijk verzoeken dit te wijzigen in het nieuwe 
bankrekeningnummer. Ook om eventuele fouten te voorkomen bij het overmaken van bijdragen in de 
toekomst. Alvast onze dank! 
 
Robert Bakker 
Penningmeester van de OR 
 
 
Concept vakantierooster 2021 - 2022 
 
 
Onderstaand vindt u het voorlopige vakantierooster voor het schooljaar 2021 – 2022. Aan het end van het 
schooljaar krijgt u het definitieve rooster, ik verwacht niet dat er nog grote wijzigingen aangebracht zullen 
worden. 
Ook krijgt u aan het eind van het schooljaar het activiteitenrooster, ook hierin staan de vakanties vermeld. 
 

 
 
 
 
 
 



Van de penningmeester 
 
Herinnering vrijwillige ouderbijdrage en bijdrage schoolreisje 2020/2021 
 
In november 2020 hebben we alle ouders/verzorgers een brief gestuurd met daarin het verzoek om de 
vrijwillige ouderbijdrage van € 17,50 per leerling over te maken.  
Ook hebben we ouders/verzorgers die vorig jaar nog geen bijdrage voor het schoolreisje (€ 30,00 per leerling) 
hadden overgemaakt, verzocht dit alsnog voor dit jaar te doen. Dit geldt ook voor ouders/verzorgers waarvan 
hun kind dit jaar voor het eerst op De Huifkar is.  
 
In de afgelopen periode hebben we van heel veel ouders de vrijwillige ouderbijdrage en eventueel de nog te 
betalen bijdrage voor het schoolreisje overgemaakt, waarvoor onze hartelijke dank! 
Wellicht is bij de ouders/verzorgers die nog niet betaald hebben de brief aan uw aandacht ontsnapt. In dat 
geval hopen we dat u het hierboven genoemde vrijwillige ouderbijdrage (aangevuld met de bijdrage voor 
het schoolreisje indien van toepassing) alsnog wilt overmaken. 
 
Voor ouders/verzorgers waarvan hun kind na 1 januari 2021 voor het eerst naar De Huifkar is gegaan, is het 
bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage gehalveerd. Deze ouders/verzorgers worden verzocht een vrijwillige 
ouderbijdrage van € 8,75 per leerling over te maken en een bijdrage voor het schoolreisje van € 30,00 per 
leerling. 
 
Indien het schoolreisje dit jaar vanwege de maatregelen omtrent COVID-19 niet door kan gaan, zullen we de 
door u overgemaakte bijdrage voor het schoolreisje doorschuiven naar volgend schooljaar. 
 
De vrijwillige ouderbijdrage en de eventueel te betalen bijdrage voor het schoolreisje kunnen worden 
overgemaakt op de volgende (gewijzigde) rekening: 
 
NL83 RABO 0306372576      t.n.v. oudervereniging Openbare Basisschool De Huifkar Ten Boer onder vermelding 
van naam leerling en groep. 
 
U zult begrijpen dat met 250 leerlingen de vermelding van de naam van de leerling en groep zeer belangrijk is, 
zodat misverstanden worden voorkomen. Tevens willen wij u vriendelijk verzoeken het voor u geldende bedrag 
voor de komende meivakantie (26 april t/m 7 mei) over te maken. 
 
Mocht u om wat voor redenen dan ook moeite hebben om aan bovenstaand verzoek te voldoen, neemt u 
dan contact op met Peter van de Bult, directeur van De Huifkar. Samen zullen we dan naar een gepaste 
oplossing zoeken. Het kan natuurlijk ook zijn dat u om principiële redenen geen ouderbijdrage wilt betalen. Als 
dat zo is, gaan we ervan uit dat u in ieder geval het geld voor het schoolreisje wilt overmaken. 
 
 
Met vriendelijke groet, mede namens Robert Bakker (penningmeester van de OR) 
 
Peter van de Bult 
Directeur De Huifkar 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


