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Voorwoord 
 
Het is een jaar geweest met veel vernieuwingen, zowel in de samenstelling van de oudervereniging als de opzet 
van een aantal activiteiten. 
De kinderen hebben ook dit jaar weer genoten van verschillende activiteiten en evenementen. Wij hebben dan ook 
geprobeerd bij alle gelegenheden het traditionele af te wisselen met wat nieuwe onderdelen. 
Hoe zeer wij ook ons best doen om alles te organiseren het zou ons niet zijn gelukt zonder de hulp van 
ouders/verzorgers en leerkrachten. Graag willen wij hen hartelijk danken voor hun inzet dit jaar. 
 

De Oudervereniging 
 
Doel Oudervereniging 
 
De Oudervereniging (=OV) heeft als doel de samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen en de 
school te ondersteunen bij zowel onderwijskundige als niet onderwijskundige activiteiten. 
De OV probeert dit doel te bereiken onder andere door het team te helpen met het organiseren van activiteiten die 
strekken tot het bevorderen van de goede gang van het onderwijs en het welzijn van de leerlingen. Ook wordt 
getracht de betrokkenheid van de ouders/verzorgers te bevorderen.  
 
 

Samenstelling Bestuur Oudervereniging 
 
Het Bestuur van de Oudervereniging streeft er naar dat in het bestuur de onderbouw zowel als de bovenbouw 
vertegenwoordigd zijn. De OV komt regelmatig bijeen om te overleggen. Hierbij is ook altijd een teamlid aanwezig 
om het contact tussen het team en de OV te vergemakkelijken en te adviseren. 
Dit jaar is de taak van penningmeester overgenomen door Paola Spolders. Lilian Juffermans is de nieuwe 
secretaris. 
 
 
De Bestuursleden zijn:  
 
Angelique van der Vliet   - Voorzitster 
Paola Spolders     - Penningmeester 
Lilian Juffermans             - Secretaris 
Suzanne Loos                 - Notuliste 
Daniëlle Smit    - Vice voorzitter 
Nicole Hart            - Algemeen lid 
Bonny Schaap                 - Algemeen lid 
Nina Todorovic.     - Algemeen lid 
Alicja Wocjowiz     - Algemeen lid 
Joyce van de Bos.           - Algemeen lid 
 
Teamlid: Laura Limonard-Hoekstra 
                         Nelly Lemmens 
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Toelichting activiteiten 
 
De Oudervereniging stelt aan het begin van het schooljaar een ‘activiteitenagenda’ op afgestemd op het 
programma van school. Hierin wordt enigszins besloten welke activiteiten er dit schooljaar door de OV 
georganiseerd zullen worden. Daarbij worden wij tevens geadviseerd door het team mbt thema’s, data en 
benodigdheden. 
Om de werkdruk te verdelen zijn er zijn er per activiteit een aantal bestuursleden verantwoordelijk. De 
bestuursleden werken nauw samen met de aangewezen teamleden die verantwoordelijk zijn voor dezelfde 
activiteit. De uiteindelijke uitvoering van de evenementen worden door het bestuur en het team gezamenlijk 
gedaan. 
Gelukkig kunnen wij ook altijd rekenen op een groep vrijwillige ouders. Graag willen wij hen dan ook hartelijk 
danken voor hun hulp.  
Meehelpen aan activiteiten (welke dan ook) geeft u een hele goede gelegenheid om de school, de kinderen en dus 
de omgeving waarin uw kind zich bevindt beter te leren kennen. Vergist u niet, ook kinderen in de bovenbouw 
vinden het leuk om af en toe hun ouders/verzorgers te zien helpen op school.  

 
 
Activiteiten schooljaar 2015-2016 
 
1.Kinderboeken-/projectweek 
 
Dit jaar werd de kinderboekenweek gekoppeld aan de projectweek. Het thema “raar maar waar” werd door de hele 
brede school doorgevoerd. Ook de bibliotheek, sportservice en kindercentrum Ducky Duck werkten mee aan de 
feestelijke afsluiting van de projectweek.  
 
Voor iedere groep zijn er door de oudervereniging een aantal nieuwe leesboeken aangeschaft waarvoor de 
leerkracht een lijstje met wensen heeft ingeleverd. 
(financieel overzicht Diverse attenties) 

 
  

2. Sinterklaas 
 
Dit jaar is er voor een schatkamer gekozen. Nadat de kinderen, van de onderbouw, in een spellenparcours hebben 
laten zien dat ze goede hulppieten zijn mogen ze in de schatkamer zelf hun kado uitzoeken. Zo kan iedereen iets 
uitzoeken wat hij/zij leuk vindt. Deze nieuwe opzet wordt door iedereen als erg leuk ervaren. 
In de periode voor de Sintviering zijn de schoenen van alle kinderen gevuld met een traktatie en heeft iedereen 
kunnen genieten van pepernoten. 
 
 

3. Decemberworkshop 
 
Zowel de onderbouw als de bovenbouw hebben dit jaar kerststukjes gemaakt. Deze kerststukjes hebben tot en met 
de kerstviering de klaslokalen nog meer in kerstsfeer gebracht. Het benodigde kerstgroen is zowel door OV als 
ouders ingebracht evenals de kerststukversieringen. 
 
 

4. Kerstviering 
 
Na de kerstviering in de kerk komen de kinderen in een lichtjesoptocht terug op school. Waarna iedereen op het 
schoolplein wordt verwelkomt. Het plein is versierd met kerstlichtjes en kramen en er is kerstmuziek. Bij de kramen 
zijn allerlei lekkernijen te krijgen. Te weten hot dogs, erwtensoep, glühwein en warme chocolademelk met 
slagroom. Alles aangeboden door de oudervereniging. Het is een geslaagde afsluiting van de kerstviering op 
school. 
 

5. Carnaval  
 
Er is carnaval gevierd op school, waarbij de limonade en versieringen door de ov werden verzorgd. De activiteiten 
door het schoolteam. 
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6. Palm- Pasen 
 
De kinderen van de onderbouw hebben allemaal een mooie palmpasenstok versierd. Op de dag van de optocht 
worden er nog broodhaantjes op de stok geprikt. Zo kunnen ze allemaal met een mooi versierde stok lopen. De 
leerlingen van groep 4 bieden hun stok aan de bewoners van het Huis in de Duinen aan. 
 
Voor de paasviering hebben de kinderen een schoenendoos versierd en gevuld met een lunch voor een 
klasgenoot. De oudervereniging zorgt voor een onmisbaar gekookt en versierd ei bij de lunch. De paashaas deelt 
nog chocolade hazen uit. 

 

7. Groep 8 activiteiten 
 
Ook voor groep 8 wordt er apart door de ov bijgedragen aan hun activiteiten, denk hierbij aan de 
shoolsporttoernooien en schoolkamp. Ook verzorgde de ov de afscheidsbrunch voor deze klas. 
 
 

8. Eindfeest 
 
Zoals ieder jaar heeft het feest dit jaar ook weer een thema. Dit jaar is er gekozen voor “Wild West”.  
Er waren diverse activiteiten zoals o.a. een groot springkussen en een schiettent. 
De kinderen konden na aanschaf van een knipkaart aan alle activiteiten deelnemen. 
Veel ouders hadden onze taartenstand weer voorzien van heerlijke baksels. Hier werd dan ook gretig gebruik van 
gemaakt. Ook de barbecue en de bar waren erg in trek.  
Het doel van het feest is tweeledig; met zijn allen (kinderen, team en ouders) feestelijk afscheid nemen van weer 
een fantastisch schooljaar en wat geld verdienen voor de activiteiten van het komende schooljaar.Door  het slechte 
weer moesten we het feest helaas binnen vieren dit jaar en dat heeft er mede toegeleid dat we dit jaar een negatief 
(financieel) eindresultaat hadden. 
 
 

Overige activiteiten van de oudervereniging 
 
Naast onze rol/taak in het organiseren van evenementen doet de OV nog meer. 
Ieder jaargetijde wordt de school bijpassend versierd. Uiteraard wordt rond de feestdagen de school ook versierd in 
de sfeer van de feestdag.  
We zorgen voor limonade/koffie en versnaperingen tijdens meerdere activiteiten. 
Ook het coördineren van de luizencontrôle wordt gedaan door de OV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 5 

 
 

Financieel overzicht 
schooljaar 2015-2016 Begroot Uitgave Opmerking 

        

Decemberworkshop en ateliermiddagen   € 500,00 € 357,08   

Sinterklaas € 975,00 € 880,12 Cadeaus en chocola 

Kerst 
€ 650,00 € 789,07 

 Zeer uitgebreide catering en aankleding op 
schoolplein dit jaar  

Carnaval € 100,00 € 49,68   

Palm-pasen € 450,00 € 339,10   

Groep 8 € 550,00 € 147,59 Schoolreisje, sporttoernooien, brunch 

Eindfeest € 0,00 € 332,12 te weinig omzet gedraaid 

Administratiekosten  € 360,00 € 980,91 Kwartaal kosten bank € 90,-, incl aanschaf 
aut.incasso programma voor de betalingen 
van ouderbijdragen 

Versiering € 575,00 € 513,24   

Diverse attenties 

€ 300,00 € 421,97 kinderboeken tbv project/boekenweek 2015 

Buitenspeelmateriaal € 0,00 € 34,98 speelgoed 

Vergaderkosten € 75,00 € 0,00   

Onvoorziene uitgaven 
€ 100,00 € 289,60 Niet binnengekomen schoolreisgeld 

        

  € 4.635,00 € 5.135,46   

        

Ouderbijdrage 2015-2016                                       € 30,00     

Aantal leerlingen per 1 oktober 2015  180     

Totaal inkomsten ouderbijdrage bij 100% 
betaling             

€ 5.400,00   
  

Geschatte aantal ouderbijdragen 
50% 63% Percentage betaalde bijdragen 

Totaal verwachte ouderbijdrage  
€ 2.700,00 € 3.420,00 Totaal betaalde ouderbijdrage  

        

Opgebouwde reserve '14-'15   € 3.000,00   

Eindresultaat   € 1.284,54   

 
 
 
 
 
 


