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2. Samenstelling van het bestuur van de
Oudervereniging in 2020–2021
Voor komend schooljaar is er, op dit moment, nog geen bestuur. Er zijn wel gesprekken gaande
om hier een oplossing voor te vinden.
Op het verzoek van de school hebben behoorlijk wat ouders zich aangemeld om de school te
assisteren bij de organisatie en/of uitvoering van verschillende activiteiten.
De vrijwillige bijdrage wordt, onder toezicht van de Medezeggenschapsraad en de directie van de
school geïnd. Margot, de penningmeester van het vorige bestuur, heeft aangegeven de
administratie hiervoor te willen bijhouden. Waarvoor onze dank.

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Lid:

.
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3. Jaarverslag activiteiten
Sinterklaas
Op 16 november kwam Sinterklaas in Apeldoorn aan. Wat zijn dat spannende tijden voor de
kinderen. Steeds werd er ’s ochtends bouwmateriaal gevonden in het gebouw. Niemand wist waar
dit vandaan kwam. We kregen langzaam het vermoeden dat Sinterklaas er iets mee te maken had.
De onderbouw heeft een brief gestuurd naar Sinterklaas met de vraag of hij er meer van wist.
Sinterklaas heeft een brief terug gestuurd. Hij vertelde dat hij en de Pieten hun huis in Spanje
gingen opknappen en ze nu alvast aan het oefenen waren.
Op 5 december bezocht Sinterklaas onze school. Hij kwam, heel toepasselijk in een busje van een
klusbedrijf naar school. Na een warm welkom heeft de Sint in de speelzaal de kinderen van de
onderbouw ontmoet. Zij hebben liedjes gezongen, gedanst en veel plezier gehad.
De kinderen van de bovenbouw hadden surprises voor elkaar gemaakt. Voor de kinderen van
groep 5 is dit nieuw. Daarom is speciaal voor hun, maar ook voor de andere kinderen, een
knutselmiddag georganiseerd. Leraren en enkele ouders hielpen de kinderen om een mooie
surprise te maken. Deze middag is goed bezocht. Het blijkt dat dit voorziet in een behoefte.
In de groepen 5 t/m 8 is Sinterklaas langs geweest om een groepscadeau aan te bieden.
Wij kijken terug op een geslaagd Sinterklaasfeest en hopen de Sint met zijn pieten ook volgend
jaar weer op onze school te zien!

Kerst
In aanloop naar de Kerstviering waren er een paar activiteiten.
- Alle kinderen werden uitgenodigd om een bijdrage mee naar school te nemen voor de
voedselbank. Dat was weer een groot succes. We konden heel wat dozen bij de
voedselbank Breda afleveren.
- In iedere groep is aandacht besteed aan het Kerstverhaal.
- Er is een “foute kersttruien dag” georganiseerd op 13 december. Het was een mooi gezicht
om al die verschillende truien te zien.
- Op 19 december was de kerstviering op school. Alle kinderen en ouders werden
uitgenodigd om thuis iets te eten klaar te maken. ’s Ochtends en ’s middags werd dit op
school afgeleverd. ’s Avonds was het diner voor alle kinderen. De klassen zagen er heel
sfeervol uit. Ook de meeste kinderen kwamen feestelijk gekleed naar school. De ouders
mochten de kinderen op komen halen en werden bij binnenkomst verwelkomd in de
speelzaal. Daar kregen ze wat te drinken en gingen kinderen rond met hapjes die in de
klassen niet opgegaan waren. Groep 7 zong nog een mooi lied.
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Eerste schooldag van 2020
Op 7 januari was de eerste schooldag van het nieuwe jaar en deze hebben we proostend ingeluid

Carnaval
Op 21 februari was de Driezwing weer voor even omgetoverd tot het ‘Knollenkot’.
Alle kinderen kwamen mooi verkleed naar school. Zoals altijd werd de Raad van Elf aan ons
voorgesteld en werd er gehost en gefeest op het schoolplein. Dit jaar bleven alle kinderen op
school.
De kleuters en groep 3 bleven in hun lokaal en de speelzaal, waar zij konden hossen, knutselen,
spelen en ze hebben chips kettingen gemaakt.
De groepen 4 t/m 8 bleven dit jaar ook op school. Zij hadden een circuit, waarbij ze zelf een aantal
activiteiten uit konden zoeken. Er was een schema gemaakt waarbij iedereen ook nog een
moment in de speelzaal had om te hossen. Daar waren ook nog verschillende optredens. Het was
een leutige ochtend!

Pasen
Geen activiteiten i.v.m. Corona.

Avond 4-daagse
Dit jaar is de avondvierdaagse niet door gegaan.

Afscheid groep 8
Voor de kinderen van groep 8 was het een sober afscheid.
Vanwege de Corona maatregelen ging het schoolkamp niet door. Gelukkig kon de musical wel
door gaan. Het Graaf Engelbrecht college heeft de aula ter beschikking gesteld, zodat de
opvoering gewoon door kon gaan en alle ouders, op veilige afstand de musical konden bekijken.
De gezellige nazit kon helaas niet doorgaan. Alle kinderen hebben een USB stick gekregen met
een registratie van de musical.
Om het jaar toch nog leuk af te sluiten zijn de kinderen van groep 8 een dag met de bus naar
Bosbad Hoeven gegaan. Het was lekker weer en de kinderen hadden daar lekker de ruimte. Bij
terugkomst stond er nog een BBQ voor ze klaar. De kinderen hebben een beperkte eigen bijdrage
betaald. De school heeft de overige kosten betaald.
Op 8 juli zijn de kinderen uitgezwaaid.
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4. Financieel jaaroverzicht 2019-2020
Inkomsten Schooljaar 2019-2020
Percentage gebudgetteerde vrijwillige bijdrage: 75%
Percentage betaalde vrijwillige bijdrage: 71,57%
Inkomsten
Vrijwillige ouderbijdrage à € 21,00 per leerling (75%)

Budget
€ 3008,25

Werkelijk
€2940,00

Uitgaven
Sinterklaas
Kerstmis
Carnaval
Pasen
Avondvierdaagse
Groep 8
Sport en spel
Overige uitgaven (Bestuur en vereniging)¹
Aanschaf
Extra activiteit

Budget
€ 1200,00
€ 600,00
€ 350,00
€ 350,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 350,00
€ 200,00

Werkelijk
€ 854,03
€ 205,68
€ 234,68
€ 164,96
€
0,55

Totaal uitgaven

€ 3450,00

1.479,86

Resultaat

-€ 441,75

€1.479,86

¹ Overige uitgaven (bestuur en vereniging): Kosten voor girorekening, administratie vereniging,
bestuurskosten etc.
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5. Toelichting Financieel jaaroverzicht 2019-2020
Sinterklaas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABCA klassencadeau groep 1,2,3,4
Janine Lolly's Lidl
Groep 7 klassencadeau en schoencadeau (Bol.com)
Groep 6 klassencadeau en schoencadeau (Lobbes)
Huur Sinterklaas en zwart Piet
Strooigoed
Lobbes schoencadeau groep 1,2,3
Jumbo siroop
Groep 8 Klassencadeau en schoencadeau (Makro)
Albert Heijn, strooigoed inpakavond
Groep 5 klassencadeau en schoencadeau (Bol en
action)
Groep 4 schoencadeau (Action)

•

Kerst:
•
•
•
•
•

Action
Action
Kruidvat, servetten
Action Kerstpresentje aanbetaling
Action Kerstpresentje restant bedrag

Carnaval:
•

Bonnen carnaval overgemaakt aan school

Pasen:

Avondvierdaagse:
Afscheid groep 8:
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6. Kascontrole schooljaar 2019-2020
De kascontrole door ouders heeft nog niet plaatsgevonden.
De directie heeft het overzicht wel doorgenomen en goed bevonden.
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