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BLIK OP 2021 
We hopen dat u en 

uw dierbaren goed 

door 2020 zijn 

gekomen en we 

wensen u een 

gelukkig en gezond 

2021.  

De OVS zit niet stil. 

Als het mogelijk is 

willen we weer 

activiteiten gaan organiseren voor de kinderen. We 

denken dan vooral aan online- en 

buitenactiviteiten. Zodra de kinderen weer naar 

school mogen gaan we kijken naar een planning. 

We hopen ook de jaarreisjes en Sinterklaas te 

kunnen organiseren. We houden u op de hoogte! 

We schuiven het lidmaatschap een jaar op. 

Kinderen die 14 jaar worden schrijven wij normaal 

uit, dit doen we nu een jaar later in de hoop dat ze  

nog een keer van de OVS kunnen genieten.   

EVALUATIE 2020 
We hebben helaas weinig kunnen organiseren in 

2020. We vonden dit heel jammer. 

We zijn blij dat we, op aangepaste wijze, toch 

Sinterklaas en de pieten in het dorp hebben gezien, 

al was het maar kort. Dankzij onze sponsors 

hebben wij het toch mogelijk kunnen maken dat 

we alle kinderen van de OVS met een cadeautje 

konden verblijden. Wij willen hen daar heel erg 

voor bedanken.  

Ook willen we de vrijwilligers bedanken die dit 

mogelijk hebben kunnen maken. Zonder hen had 

er niemand bij u aan de deur kunnen staan met 

cadeautjes.  

GEZINSUITBREIDINGEN 
Binnen de OVS heeft het bestuur een kindje 

welkom mogen heten, Anna, dochter van Remco 

en Laura is op 25 november geboren. We weten als 

bestuur dat we ook een aantal klasgenootjes van 

haar kunnen begroeten.  

Heeft u het geluk mogen meemaken om ook een 

kindje te krijgen in 2020 of gaat meemaken in  

2021? Van harte gefeliciteerd! Geeft u de gegevens 

nog even door? (Naam, geslacht en 

geboortedatum) Dan voegen we hen toe aan de 

ledenlijst en kan Sinterklaas ze dit jaar niet 

vergeten.  

CONTRIBUTIE 
In 2020 hebben we als bestuur besloten de 

contributie van 2020 & 2021 samen te nemen. Als 

u in 2020 heeft betaald krijgt u dit jaar geen brief 

van ons om te betalen. Mocht u een extra bijdrage 

willen doen dan mag dat natuurlijk wel, wilt u deze 

dan onder de titel ‘extra bijdrage’ overmaken? Dat 

scheelt een hoop gepuzzel voor Hans        

Als u nog geen contributie heeft betaald, dan krijgt 

u nog een brief van ons met het verzoek om de 

contributie te betalen. 

 

ACTIVITEITEN  
Mocht u een idee hebben voor een leuke (corona-

proef) activiteit, we kunnen altijd nieuwe inbreng 

gebruiken. Schroom niet om ons aan te spreken of 

een berichtje te sturen. 

 

COLOFON 

Bestuur  Anita Noordenbos, Hans Timmers, 

Jasper van der Wilt, Laura Werring-

Zoeteman en Remco Zoeteman. 
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