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Woord vooraf
Het afgelopen schooljaar is een rommelig en bewogen jaar geweest voor de ouderraad maar ook
voor alle leerlingen en leraren.
De ouderraad waarmee het schooljaar werd gestart is grotendeels opgestapt vlak voor de
feestdagen. Hierdoor heeft een zeer beperkt team zich met man en macht moeten inzetten om de
grote feesten als sinterklaas en kerst toch georganiseerd te krijgen.
Zo zijn er gedurende het jaar een aantal nieuwe leden bij de ouderraad gekomen.
Met elkaar hebben we gesproken dat het fijn zou zijn als er meer ouder betrokkenheid zou zijn en
hoe we dat met elkaar voor elkaar zouden kunnen krijgen.
Doel voor dat jaar werd meer openheid en betere communicatie met de ouders.
Helaas gooide Corona roet in het eten. Het is moeilijk contact met elkaar te hebben, sfeer te
proeven en betrokkenheid te creeren als je niet fysiek de school in kan.
Door dit alles is er nog geen 30% van de ouderbijdrage betaald! Wat zeer jammer is want daardoor
komen we in de toekomst in de problemen en kunnen we geen leuke feesten meer organiseren, is
ervoor de juffen geen budget om spullen voor de thema's aan te schaffen, kunnen we niet als
verrassing ijsjes brengen in de zomer....
Om meer zichtbaar te zijn is er een facebook en instagram pagina opgezet, een whatsappnummer
aangeschaft en is er met veel moeite aan het eind van het jaar een "echte" OR emailadres
gerealiseerd.
Wij hopen dan ook op een succesvoller nieuw jaar met en voor elkaar en onze kinderen!
Hierbij willen we alle hulpouders van harte bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar!

Met vriendelijke groet,
Ouderraad K.c de Toverberg

De Ouderraad
Samenstelling:
Voorzitter: Karin
Secretaris: Fred
Penningmeester: Jorina
algemeen lid: Wendy
algemeen lid: Kim
algemeen lid: Kelly
algemeen lid: Maurice
Aftredende leden eind schooljaar 2019 – 2020:
Secretaris: Fred
algemeen lid: Kim
algemeen lid: Kelly

Activiteiten
Halloween
Dankzij de inspanning van een aantal leerkrachten en hulpouders is er een toffe Halloween
georganiseerd. Het was droog. ER was een spannende route door het park met studenten van het
ROC en leerkrachten met in enge outfits. Onderweg moesten de kinderen letters verzamelen en
met het codewoord konden ze de school in waar ze naar de disco konden. Daar konden de ouders
bijkletsen onder het genot van wat lekkers te eten en drinken.

Sinterklaas
Voorafgaand op het sinterklaasfeest zijn op 28 november de rommelpieten weer aardig bezig
geweest op de school.
Heel de school lag overhoop. De pieten hebben echt een enorme troep gemaakt. Samen met de
kinderen hadden ze de klassen weer heel snel opgeruimd en konden de lessen weer beginnen.
Op 5 december kwam sinterklaas weer bij ons langs op de Toverberg. Het was koud en glad dus we
moesten goed uitkijken. Sinterklaas kwam aan in een rode cabrio. Ook dit jaar had de sint weer
een aantal pieten meegenomen uit Spanje.
Bij binnenkomst is de Sint eerst naar de gymzaal gegaan en heeft daar groep 1/2/3/4 ontvangen.
De kinderen hebben weer goed hun best gedaan om leuke post te maken voor de sint en om
dansje te late laten zien waar de kinderen hard op geoefend hebben. De kinderen kregen allemaal
een leuk cadeautje. Daarna heeft de sint de groepen 5 t/m 8 bezocht en wat waren de surprises
mooi geworden de een was nog groter dan de ander.
Na bezoek aan de toverberg is de sint en pieten weer vertrokken. Hopelijk komt de sint en zijn
pieten volgend jaar weer een bezoek brengen aan onze school de toverberg.

Kerst
Sinterklaas is weer terug naar Spanje en kerst is weer in aantocht.
De school is weer erg mooi versierd met mooie kerst spullen en natuurlijke de grote kerstboom in het
midden van de school. Op 18 december was er weer een geweldig kerstdiner .Alle kinderen zagen er weer
mooi uit op deze avond en wat was er weer voor en lekker eten gezorgd.
Tijdens kerstdiner kregen we bezoek van de kerstman. Dit vonden de kinderen eg leuk. Aan het einde van
de avond kregen alle kinderen een kerst muts met lichtjes. Wat een geweldig gezicht was dat iedereen met
een kerstmuts met licht.

Voorjaarsfeest
Op 20 februari was er een voorjaarsfeest op de school.
Alle kinderen mochten verkleed komen.
S, Morgens bij aankomst werden de ouders ingedeeld bij een groepje of bij een spelletje
In de hele school waren leuke spelletjes uitgezet.
Voor de onderbouw was er ezeltje prik maskertjes maken, schminken, blikken gooien, 4 op en rij etc.
In boven bouw waren ook spellen uitgezet zoals spijkers in een boomstronk slaan en andere leuke spellen.
Ook de ROC leerlingen waren aanwezig om hulp te bieden aan het voorjaarsfeest.
Aan het einde van de dag was er disco muziek

Helaas was dit het laatste feest van dit jaar want toen brak covid 19 uit.
Pasen, Koningsspelen, schoolreisje en avondvierdaagse kwamen hierbij te vervallen.
Ook het kamp van groep 8 ging helaas niet door.
Nu in juni zijn de corona maatregelen aan het versoepelen en is er weer een klein beetje ruimte om wat te
organiseren
Groep 8 gaat 6,7 en 8 juli 2 nachten op kamp naar Noordwijk
14 juli staat er een afscheidsavond gepland met als afsluiting de musical de film.
T.z.t. hopen we daar een klein verslag van te krijgen hoe dat is verlopen.
We hopen als OR en ook de school dat we na de zomervakantie door kunnen gaan met het plannen van
leuke en gezellige activiteiten

Juffendag
Door corona viel dit bijna in het water maar de juffen hebben er zelf een leuke gezellige dag van
gemaakt. De geannuleerde springkussens van de koningsspelen konden hierbij nog mooi ingezet
worden dus dat was dik feest voor alle kinderen! En de juffen zijn door diverse ouders alsnog met
mooie en lekkere kado's verwend.

Financieel verslag
Het afgelopen schooljaar was een bijzondere. Door de onrust binnen de toenmalige ouderraad is
de brief voor de vrijwillige ouderbijdrage veel te laat uitgedeeld. En toen kwam in maart de
Corona. We hadden toen al de meest dure evenementen gedraaid. De bijdrage is voor 98 kinderen
betaald, wat betekend 32%.
De opbrengsten vanuit OPA waren €9,15-. Doordat de papierprijs nihil is, zouden de inkomsten
alleen bestaan uit de subsidie. De vrijwilligers wilden ook graag een vergoeding voor hun zware
tilwerk en de benzine kosten voor het rondrijden en vervoeren dat het niet meer rendabel was.
Om die redenen is besloten definitief te stoppen met de OPA. Er is nog wel gekeken of het mogelijk
was om bakken te plaatsen maar daar zitten ook kosten aan. De OPA-rekening wordt zo snel
mogelijk opgeheven.
Voor het komende jaar is het doel om meer bekendheid en betrokkenheid te creëren zodat we
meer hulpouders hebben. Ook hopen we zo op meer inkomsten.
Inkomsten schooljaar 2019-2020
Ouderbijdrage 2019-2020
Oud papier 2019-2020
Evenementen
Totaal

€2797,00
€9,15
€217,42
€3023,57

Uitgaven schooljaar
2019-2020
Werkgroep

Budget Werkelijke
Inkomsten
2019-2020 kosten

Boekenweek

€ 500

Halloween

€ 500

€0
€ 879,77 € 1.097,19

Binnen
Opmerking
budget
€ 500
€ 217,42

Sint

€ 2.500

€ 1.080,35

Kerst

€ 300

€ 403,52

-€103,52 Kerstmutsen

Kerstmarkt

€ 300

€ 106,50

€ 193,50 Deels geannuleerd

Kerst atelier

€ 125

€ 79,57

€ 45,43

Carnaval

€ 200

€ 264,80

-€64,80

Disco

€ 100

€0

Pasen

€ 200

€ 67,85

Paas atelier

€ 125

Koningsspelen

€ 1.000

€ 1.419,65

€ 100 Geannuleerd
€ 132,15 Deels geannuleerd
€ 125 Geannuleerd

€ 396,53

€ 603,47 Geannuleerd

A4D

€0

€ 0 Geannuleerd

Schoolreis

€0

€ 0 Geannuleerd

Juffendag

€0

Afscheid groep 8

-€435 Springkussens

€ 1.750

€ 1.399,78

€ 350,22

€ 500

€ 304,61

€ 195,39

€ 1.000

€0

Bankkosten

€ 300

€ 102,49

€ 197,51

Administratie

€ 100

€ 63,83

€ 36,17

Klassengeld

€ 360

€ 106,35

€ 253,65

Onvoorzien

€ 300

€ 150,61

€ 149,39

Versieringen
Hesjes/vlaggen

€ 1.000 kijken vlg. jaar

Ouderbijdrage
Totaal
Inkomsten 20192020

€ 10.160 € 5.406,56 € 1.097,19 € 4.915,63
€ 3.023,57

Uitgaven 2019-2020 € 5.406,56
Totaal

-€2383,99

Saldo 31-8-2019
Spaarrekening

€ 9.850

OPA spaarrekening

€ 16.000

Kas

€ 322,35

Totaal

€ 26.172

Saldo 31-8-2020

Spaarrekening

€ 24.300

Kas

€ 367,05

Totaal

€ 24.667

Begroting 20202021
Werkgroep

€

Boekenweek

500

Halloween

300

Sint

2500

Kerst

300

Kerst atelier

125

Carnaval

200

Disco
Pasen

200

Paas atelier

125

Sportdag

250

Koningsspelen

750

A4D
Schoolreis
Afscheid groep 8
Versieringen
Hesjes/vlaggen

50
0
1500
250
1000

Bankkosten

150

Administratie

100

Thematisch werken
Onvoorzien
Totaal

2750
300
11350

