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1. Inhoudelijk jaarverslag: onze activiteiten 

Zoals elk jaar hebben  we als Ouderraad weer zeer leuke activiteiten georganiseerd die we kort 

toelichten.  

Koffierondje augustus 

Op 31 augustus, de eerste schooldag begonnen we met een koffierondje. Gewoon na de vakanties 

elkaar weer even ontmoeten, bijpraten over de vakantie en kijken hoe de kinderen het de eerste dag 

in de nieuwe groep vonden. 

Kienen september 

Het kienen wordt iedere keer goed bezocht zo ook dit jaar weer. Dankzij de sponsors is het mogelijk 

om leuke prijzen te winnen voor de deelnemers. De kinderen die geen prijs hadden, mochten een 

cadeautje nemen uit de grabbelton. 

Sint Maarten november 

Helaas moesten we dit jaar, op het laatste moment vanwege de weersomstandigheden, besluiten de 

optocht en het vuur niet door te laten gaan. Gelukkig hebben de kinderen de chocolademelk en de 

koekjes alsnog op school gehad.  

Sinterklaas december 

Sinterklaas die op zoek was naar de Knastercross. Pieten op motoren en een quad. Hoewel het even 

wachten was voordat hij kwam en de vraag begon te rijzen of hij nog wel kwam. Iedereen was blij om 

Sint en zijn Pieten uiteindelijk te zien. Hij bracht een bezoek aan alle groepen die natuurlijk iets voor 

hem hadden voorbereid en de kinderen liet de goede oude man natuurlijk niet achter met lege 

handen. 

Kerstmis december 

Onze kerstactiviteit bestond afgelopen jaar uit een gezellige middag smikkelen. Verschillende 
ouders hadden wat lekkers voorbereid dat in de vorm van een buffet genuttigd kon worden 
door de kinderen. De kinderen konden veder tijdens deze activiteit kiezen uit knutselen of film 
kijken. Tijdens de film was er een heuse popcorn maker aangeleverd. 
Helaas was hier de tijd te kort voor en hebben de kinderen één nachtje moeten wachten voordat zij 

een zakje popcorn kregen. 

  



Carnaval februari 

Voor het eerst werd deze activiteit niet in de Kollekamp, maar op school gehouden. Startend met een 

modeshow voor het best verklede kind per groep, gevolgd door de optredens van de groepen en van 

het team. Toen nog de individuele optredens, tussendoor springen en de komst van de prinses van 

de Bokkerieërs en de prins en prinses van de Bökskes en ten slotte nog een act van K3. Er was tijd 

tekort met zo’n vol programma. Maar de kinderen hebben zich goed geamuseerd en de 

nonnenvotten waren wel heel erg snel uitverkocht…. 

Paasbrunch april 

Wat is nou niet gezelliger dan gezamenlijk heerlijk genieten van een lekkere brunch. Dit jaar was er 

een leuk initiatief. De kinderen hebben een heerlijk ontbijt voor een ander kind gemaakt in een mooi 

versierde paasdoos. Het idee erachter was leren zorgen voor een ander. Tijdens de paaswandeling 

was het gelukkig goed weer. De groepjes die op school waren maakten een collage met hun groepje: 

inkleuren blaadjes, verhaaltje maken.  

Schoolreisje juni 

Valdeludo was dit jaar de bestemming en de bussen waren op tijd. De weersvoorspellingen waren 

niet helemaal top, maar uiteindelijk viel het nog mee. De kinderen hebben zich in ieder geval goed 

geamuseerd. 

Eindejaarsfeest juli 

Het was een zeer geslaagde middag. Er was een grote opkomst en de ouders bleven ook lang 

genieten, mede door het voortreffelijke weer die dag. Twee springkussens dit jaar voor de kinderen 

en de Afrikamarkt van juffrouw Mariska gaven een kleurrijk geheel aan het schoolplein, maar ook de 

ballonnen die de Ouderraad had opgehangen. Dankzij de vele sponsors was er wederom een loterij 

met schitterende prijzen, waarvoor uiteraard hartelijk dank. 

Luizencontrole 

Na iedere vakantie werd de luizencontrole gecoördineerd door de Ouderraad.  

Mutaties ouderraad 

We hebben dit jaar (2015 – 2016) vier nieuw leden mogen verwelkomen Chris Voncken, Kim Liegeois, 

Marly Dekkers en Jeroen Peerbooms. 

Dit schooljaar 2016 – 2017 nemen we afscheid van Wity de Greef en bedanken haar voor haar inzet. 

Inmiddels hebben zich al drie nieuwe leden gemeld: Chantalle Thijssen, Valery Suppers en Mandy 

Timmer.  

De Ouderraad bestaat voor het komend schooljaar uit 15 leden. 

We zijn blij met zoveel enthousiaste leden. Ook voor dit jaar staat dit superteam weer klaar voor de 

kinderen (en ouders) om leuke activiteiten te organiseren. 

  



2. Financieel jaarverslag 2014 - 2015 

 

 

  

Inkomsten (Begroot) (Realisatie) Uitgaven (Begroot) (Realisatie)

Contributie 1.550,00€       1.531,25€       Sinterklaas 500,00€          490,59€          

Kinderkienen 200,00€          315,94€          Schoolreis 1.750,00€       1.488,00€       

Carnaval 100,00€          0,59€             Kerstbrunch 300,00€          277,90€          

Einde jaarfeest 900,00€          1.016,82€       St Maarten 50,00€            13,04€            

Renteontvangsten -€               38,36€            Onvoorzien 50,00€            98,48€            

Paasbrunch 100,00€          64,79€            

Kosten rekening -€               9,96€             

Koffiemoment -€               21,85€            

   

Totaal 2.750,00€       2.902,96€       Subtotaal 2.750,00€       2.464,61€       

Resultaat naar balans 438,35€         

* Er zijn dit jaar geen extra kosten gemaakt voor Sint Maarten ivm aflasting van de activiteit. Chocomel en speculaas zijn gebruikt bij andere activiteiten

** Dit jaar hebben we € 100,- gesponserd aan de Bokskes ivm hun jubileumjaar voor het versieren van de Bokkepruiken

*** In verband met schoolreis 2015 hebben we dit jaar € 25,- korting gekregen op de busreis

**** In verband met gesloten "attracties" € 30,- korting gekregen bij Valdeludo

**** Volgend jaar wordt weer een bezoek aan het Kasteel van Sinterklaas gebracht (geen extra kosten i.v.m. positief reslutaat dit jaar)



3. Begroting schooljaar 2015 - 2016 

Inkomsten Uitgaven 

Contributie   € 1.550,00  Sinterklaas  €    500,00  

Kinderkienen  €    200,00  Paasbrunch  €    100,00  

Carnaval  €    100,00  Schoolreis   € 1.700,00  

Einde jaarfeest  €    900,00  Sint Maarten  €     50,00  

    Kerstdiner  €    300,00  

    Onvoorzien  €     50,00  

    Koffiemoment  €     50,00  

    
 

  

    
 

  

Totaal  € 2.750,00  Totaal  € 2.750,00  

        

 

De contributie per kind is voor het schooljaar 2016 – 2017 vastgesteld op € 17,50 per kind. 



4. Verslag kascommissie 

 
De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door  Dian Bosch en Susanne Brorens. Zij hebben onze 
penningmeester decharge verleend. Hartelijk dank voor jullie inzet. 
 


