Verslag
Activiteiten
Oudervereniging
2021-2022

Voorwoord
Voor je ligt het jaarverslag 2021-2022 van de oudervereniging K.B.S.
Kievitsloop. In dit verslag kun je de verschillende activiteiten terug zien
die wij, mede dankzij jouw bijdrage, hebben kunnen organiseren in het
afgelopen schooljaar.
Afgelopen schooljaar hadden we nog steeds te maken met Corona.
Hierdoor hebben een aantal activiteiten plaatsgevonden in een
aangepaste vorm. Maar er zijn ook een aantal activiteiten
georganiseerd die we als vanouds konden laten plaatsvinden. Denk
hierbij aan de paasviering en de juffen- en menerendag. Laatst
genoemde was mijn favoriet dit jaar.
De goede samenwerking binnen de oudervereniging, maar ook die
met de leerkrachten en directeur zorgden ervoor dat hetgeen wat er
afgelopen jaar georganiseerd is, goed is verlopen.
In het jaarverslag vindt je zowel stukjes getekend of geschreven door
de kinderen, de leraren en ook de commissieleden, zodat we
verschillende invalshoeken kunnen laten zien. Mooi om te lezen hoe
iedereen, en dan met name de kinderen, hebben genoten van de
georganiseerde activiteiten.
Namens de oudervereniging wil ik alle klassenouders en iedereen die,
op welke manier of in welke rol dan ook heeft bijgedragen aan het
afgelopen jaar, bedanken.
Op naar een nieuw schooljaar waarin we weer zoveel mogelijk leuke
activiteiten voor de kinderen hopen te mogen organiseren. De
oudervereniging kan jouw hulp daarbij gebruiken. We zijn op zoek
naar nieuwe leden. Maar ook naar ouders die heel graag willen
helpen, maar niet altijd kunnen. Wees welkom! Stuur een mailtje naar
orkievitsloop@gmail.com.
Hartelijke groet,
Suzanne Ruskus
Voorzitter oudervereniging K.B.S. Kievitsloop

Oudervereniging 2020-2021
Een team met enthousiaste ouders.

De Oudervereniging heeft

voor de school
De oudervereniging bestaat uit:
Suzanne Ruskus
Danielle Jacobs
Angelique Kok
Mariëlle van Gils
Angela Jansen
Sanne Rastovac
Linda de Rooij

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid

Zichtbaarheid in het verkeer
Aangezien met het verzetten van de klok de dagen korter gaan
worden, is het belangrijk om goed zichtbaar te zijn in het verkeer.
Automobilisten moeten immers voetgangers en fietsers al van ver
kunnen zien, anders staan ze niet op tijd stil als het nodig is en kunnen
er ongelukken gebeuren.
Om het belang van zichtbaarheid in het verkeer bij de leerlingen te
stimuleren, zorgde de commissie verkeer samen met groep 5 dat het
verkeer rondom de school een stukje veiliger werd. Zij herinnerden
fietsers er aan hun licht aan te zetten. Dat deden ze door een sjabloon
met spuitkrijt op de straat te spuiten.

In het kader van zichtbaarheid organiseerde de commissie verkeer
voor de groepen 1 tot en met 4 een ervaringsactiviteit. Zij hebben
ervaren wat het effect is van donkere of reflecterende kleding.

De bovenbouwgroepen 5 tot en met 8 namen allemaal hun fiets mee
voor een lichtcontrole. Gelukkig waren alle fietsen lichtproef en kunnen
ze veilig gebruikt worden tijdens de donkere winterdagen!

Halloween
Wegens groot succes vorig jaar is ook dit jaar Halloween weer gevierd
op school! Ook de spooktocht door de wijk werd weer door de
oudervereniging en enthousiaste ouders georganiseerd. De kinderen
hebben volop genoten!

Halloween, iedereen kent het wel. Wij hadden dat ook in de wijk. Er deden
veel huizen mee. Sommige waren echt heel creatief! Bij sommige huizen
zag je dat het geen uur heeft geduurd! Die waren echt heel creatief. Alle
huizen waren sowieso heel gaaf en eng. De ene was meer eng dan de andere.
Ik liep samen met: Jaro(ik), Jaydi, Louise, Sara en Fien. Het was heel
gezellig. Na afloop gingen nog kinderen en volwassenen naar Fien. Daar
was het ook gezellig. Er was een huis met een killer clown! Die was heel erg
eng! Voor een paar kinderen iets te eng. Dit zijn een paar ideeën hoe de
huizen eruit zagen en wat ze deden. Je had een huis met 3 bakken. De ene
met vampier slijm, de 2é met zombie hersens en de 3é met snoep
natuurlijk! Je had er ook een (het huis van Esmée) dan kwam je binnen in
de gang en daar stond een tafel. Heel erg eng was de tafel vol gezet met
griezelige dingen. Je had een pot met heksen-nageltjes (macaroni). En de
spin van vorig jaar was heel erg groot geworden! Ik schrok er een beetje van
toen hij ineens naar beneden kwam. Haha. En het huis van Anouk had een
rook machine! En een beamer boven voor het raam. Echt heel gaaf gedaan.
Ik vond het ook leuk dat bij een huis een kind het helemaal zelf gedaan!
Knap toch! Ik vind van wel! Ik en mij groepje hadden veel snoep. Volgens
mij iedereen. Nou dit was het zo’n beetje.
Fijne dag nog! M.V.G. Jaro Smits

Sinterklaas
Door de aangescherpte coronamaatregelen is Sinterklaas in
aangepaste stijl gevierd. Voor de bovenbouw betekende dit dat zij hun
surprises op een ander tijdstip hebben geopend. Wat eigenlijk inhoud
dat Sinterklaas twee keer is gevierd op de Kievitsloop. Wat een feest!

Kerstviering
Ook de kerstviering zou dit jaar een andere vorm krijgen in verband
met de coronamaatregelen. De school ging, na veel twijfel, toch een
week voor de vakantie sluiten. Hierdoor heeft de oudervereniging
besloten om ook de Kerstviering een week te vervroegen. Zo is de
school feestelijk in quarantaine gegaan.

Carnaval
De kleuters mochten zich
verkleden met de kostuums van
Meneer Popko, van vele jaren
optocht! De kinderen zagen er
allemaal heel erg leuk uit en er
werd een filmpje opgenomen
voor de playbackshow van onze
carnavalsviering: ´Wij spelen zo
graag op de joekelille ´ van Nico
Haak. De kleuters mochten de
verkleedkleren zelfs mee naar
huis nemen! Ook collega's
hebben spullen voor zichzelf, de
klas of hun kinderen uitgezocht.
Zo komt de carnavalskleding goed terecht.
Ook ziet u de Raad van Elf. Het werd een mooi feest: ALAAFFFF!!!.

De dag begon met kleine opdrachtjes in een boekje daarna gingen we naar
de gymzaal om te feesten. Het feesten met groep 7 en 8 was heel leuk. In de
gymzaal was het een heel groot feest. Er waren discolichten en de zaal was
mooi versierd. We gingen ook nog popcorn eten en drinken. Na het feest
gingen we naar de klas.
In de klas was het leuk met allemaal grappige opdrachten en spelletjes op de
computer maar ook in het echt.
De polonaise was een chaos maar wel leuk. We hebben ook de playbackshow
bekeken en toen had groep 4 gewonnen bij ons en ook in het echt. Toen was
de dag al bijna voorbij en we hadden ook nog even lekker pauze bij het
NACveldje toen gingen we naar huis.
Stef en Jorrell

Carnaval 2022 Raad van 11
De dag voor carnaval gingen we samen met de prins, prinses, politie, nar
en de raad van 11 oefenen voor het voorstukje in de gymzaal.
In de ochtend werden we geroepen door juf Carola om onze pakken aan te
trekken. We oefende nog even het stukje in de gymzaal. En toen mocht het
feestje beginnen. Elke groep mocht een half uurtje met ons feesten in de
gymzaal. We werden omstebeurt geroepen door de prins en prinses ( Jaro en
Rosalie ) We kregen wat te drinken en eten tijdens het feesten. Het half
uurtje ging zo snel voorbij door de gezelligheid. De kinderen deden echt heel
goed mee met de dansjes en we maakten er een echt feestje van. We hadden
ook pauze om even buiten te kunnen spelen en te luchten. Toen we naar
binnen gingen hadden nog even tijd voor onszelf en we gingen even met
z'n alle feesten. Toen kwamen de andere klassen nog. Het was super erg
gezellig met elkaar. En toen was het feestje zo weer voorbij.
Groetjes,
Sara en Fien

Paasviering
Op vrijdagmiddag voor de Paasviering is een crea-middag
georganiseerd. Tijdens deze middag hebben de kinderen een
Palmpaasstok gemaakt. Op de morgen van de Paasviering zijn alle
groepen naar de Lucaskerk gelopen waar het Paasverhaal werd
verteld, enkele kinderen lazen een voorbede, kaarsjes werden
aangestoken en samen werden er liedjes gezongen. In de middag zijn
de kinderen in hun eigen groep aan de slag gegaan met creatieve
Paasopdrachten en er werden natuurlijk eitjes gezocht.
Palmpaasstok maken
We gingen in groepjes van twee of drie kinderen een
palmpaasstok maken. Twee stokken knoopte je aan
elkaar vast. Als je een kruis had ging je het
versieren met bijvoorbeeld crêpepapier en een papieren
haantje. Na het maken mocht een kind van je
groepje het mee nemen naar huis en geven aan
iemand die het verdiend of je gaf het aan de juf en
die bracht het naar het bejaardenhuis.
Naar de lucaskerk
Een paar kinderen uit de klas mochten eerst naar de
lucaskerk om alles klaar te zetten. Daarna kwam de
rest van de school. Toen iedereen in de kerk zat werd
het paasverhaal verteld en er werden liedjes gedraaid.
Een paar kinderen mochten een gebed voorlezen of
kaarsje aansteken of zingen.

Paas kahoot quiz door Jaro
Jaro uit onze klas had een paas kahoot quiz
voorbereid. Die gingen we met heel de klas spelen. De
winnaar kreeg een diploma. Het was een leuke
kahoot quiz, en iedereen was heel fanatiek.

Paaseieren zoeken
Op het kleuterplein werden er plastic paaseieren
gezocht. Het was erg leuk en iedereen was erg
fanatiek. Groep 7 en 8 gingen samen met zoeken
groep 8 had gewonnen. De volgende kreeg iedereen
twee chocolade paaseieren om te eten.
Groetjes Renske en Noa

Koningsspelen
Wat een sportieve dag.
Ouders en kleuters hebben
genoten van de leuke
spellen in samenwerking
met Breda actief. Ieder jaar
weer een succes!
Samenspelen en
samenwerken en heel veel
plezier!

Koningsspelen 2022
Voordat we begonnen moesten we een groep 1/2a of 1/2b of groep 3.
Het was toen heel warm.
Er waren allemaal opdrachten wat je ook hebt bij gym.
Ik begon met slagbal dan heb je een plank en dan moet je een tennisbal
zover als mogelijk is slaan.
Maar ook niet te ver want dan is de bal uit het veld en ben je af, je hebt 3
kansen.
Dan hebben hadden we acrobatiek dan moest je een piramide bouwen van
mensen(oftewel kinderen).
Een keer ging het mis,
omdat een kind te ver weg ging en ik viel toen probeerden we het nog een
keer daarna was voetbal we wonnen met 2-1 vervolgens frisbee dat was
grappig want ik was vaak geraakt daarna hockey ik werd vaak gewisseld.
Eindelijk pauze fijn zitten en uitrusten en eten. Daarna vieslandlekkerland, dat was grappig want ik vond als enige erwtensoep lekker. En
kinderen vonden mcdonald's niet lekker dat vonden heel veel kinderen
raar. Dat was het einde van de koningsspelen. En moest je je kind weer
meenemen. Je moest met hetzelfde kind terug.
Groetjes, Jelle en Robin van groep 7

Juffen en Menerendag
Deze dag wordt jaarlijks georganiseerd voor alle leerlingen, juffen en
meneren door de oudervereniging. Het werd een gezellige dag voor
iedereen. Er waren twee programma´s: voor de groepen 1 t/m 4 en
voor de groepen 5 t/m 8. Op het grasveld naast het kleuterplein stond
een springkussen in de vorm van een kiepwagen. Lekker springen en
naar boven klimmen en ....... wachten op het moment dat de laadbak
omhoog kwam; hilariteit en plezier alom. De kleuters mochten een
eierkoek versieren en zij hebben een heel leuke speurtocht van BOBO
gedaan.
De bovenbouw wandelde naar de Asterdplas om aldaar de strijd aan
te gaan tijdens een wedstrijd laserschieten.
De meneren en juffen gingen zelf ook met vieze kleren naar huis.
Het was een supergezellige “buitendag” met naast het laserschieten,
ook lekker rennen en spelen en natuurlijk iets lekkers te eten en te
drinken.
We hebben een fantastische, gezellige feestdag gehad! Dank aan de
oudervereniging en de hulpouders!

Bosdag
De kleuters zijn naar
het bos geweest. Wat
een geweldige dag
hebben we gehad. Er
waren heel veel
enthousiaste papa’s
mee. Ze hebben een
hut gebouwd,
zandkasteel gegraven.
En zelfs een prachtige
schat verstopt. Wat
een groots feest. We willen de oudervereniging daarom hartelijk
bedanken. En vooral al die enthousiaste papa’s. Dankzij jullie is het
een onvergetelijke dag geworden!!!

Schoolreis
De schoolreis voor de groepen 3 tot en met 7 ging dit jaar naar
Diergaarde Blijdorp. In de Diergaarde hebben de kinderen kunnen
genieten van het dieren- en plantenrijk. Een giraf van dichtbij in de
ogen kijken, een haai die over je heen zwemt, grote vlinders die
rondom je heen fladderen, een hoge klimtoren, Bokito en nog veel
meer. We hebben een prachtige dag gehad met goed weer. Uitgeput
kwamen we rond 17 uur weer aan in Breda. Alle extra ouders die
geholpen hebben willen we van harte bedanken.

Schoolreisje 2022
Ieder jaar is er een leuk schoolreisje.
Zoals dit jaar bij dierentuin blijdorp.
je mag altijd wat lekkers meenemen, zoals koekjes, chips en drinken.
Vanaf groep 3 tot 6 moet je met een groepje en een begeleider rondlopen in
het park. En vanaf groep 7 mag je alleen met een duo lopen of met
meerdere. Je loopt altijd in een gezelige groep dus je hebt het altijd naar je
zin als er iets gebeurd zijn er altijd plekken waar je geholpen kan worden.
Als je in groep 8 zit ga je op kamp en naar de efteling. Je gaat altijd met de
bus naar het park en ook terug. aan het eind van het schoolreisje verzamelt
iedereen bij de juf of meester en dan rijden we weer terug naar onze
school. Groetjes van Indy en Hailey groep 7

Afsluiting
Vanwege corona was het helaas niet mogelijk om de afsluiting van het
schooljaar groots aan te pakken met onze befaamde ouderborrel.
Toch heette de school, in samenwerking met de oudervereniging, de
kinderen en ouders van harte welkom voor een “spetterend spektakel”.
Een heus waterpistoolgevecht op het schoolplein tussen de kinderen,
hun ouders en de leerkrachten. Dit alles afgesloten met een drankje
waarna het schooljaar rond 16.15 uur officieus was afgerond.

Financieel Jaarverslag 2021-2022
Verlies en winstberekening
Sinterklaas
Kerst
Carnaval
Pasen
Bankkosten
Juf en Menerendag
Schoolreis
Avondvierdaagse
Koningspelen
Bosdag
Groep 8 kamp
musical
Groep 8 Afscheid
Sponsorloop
OR BBQ
Duurzaam
Reservering Lustrum
Ouderborrel
Ouderbijdrage
Afscheid/Presentje
Rente
Totalen

Begroting 2021/2022
Kosten
Opbrengst
€
800,00
€
200,00
€
200,00
€
150,00
€
165,00
€
250,00
€ 3.750,00
€
75,00
€
100,00
€
200,00
€
€
€
€
€
€

400,00
50,00
0,00
250,00
150,00
500,00

€
€
€

400,00
0,00
34,68

€
€

0,00
0,00

€ 7.000,00

€ 6.850,00
€

€ 6.990,00

154,50

€ 6.720,94

€ 6.850,00
€ 129,06

Resultaat

Begroting 2022-2023
Sinterklaas
Kerst
Carnaval
Pasen
Bankkosten
Juf en Menerendag
Schoolreis
Avondvierdaagse
Koningspelen
Bosdag
Groep 8 kamp musical
Groep 8 Afscheid
OR BBQ
Duurzaam
Reservering Lustrum
Afscheid/Presentje

Realisatie 2021/2022
Kosten
Opbrengst
€ 587,20
€ 165,37
€
55,37
€ 141,45
€ 197,30
€ 1.120,90
€ 3.665,25
€
0,00
€
31,82
€ 167,10

€
750,00
€
150,00
€
225,00
€
100,00
€
200,00
€
250,00
€ 4.000,00
€
100,00
€
50,00
€
170,00
€
400,00
€
50,00
€
0,00
€
150,00
€
500,00
€
0,00

Saldo overzicht
Kas
Giro
Zakelijk sparen
Zakelijk kwartaal
Totaal OR

Beginsaldo
17-9-2021
€
€ 316,09
€ 1.654,75
€ 2.048,32
€ 4.019,16

Eindsaldo
24-9-2022
€
€ 445,15
€ 1.654,75
€ 2.048,32
€ 4.148,22

Afname
EV

€

129,06

Afgelopen jaar hebben we weer veel kunnen doen. Dit jaar waren we
heel blij dat school het kerstontbijt heeft betaald omdat door de corona
het avondprogramma niet door kon gaan. Ook Carnaval is dit jaar
hierdoor op school gevierd omdat we niet naar het Kraaiennest
konden.
We maakten ons dit jaar een beetje zorgen over de inkomsten maar
uiteindelijk hebben gelukkig toch heel veel ouders de vrijwillige
ouderbijdrage betaald.
Omdat we nog bezig zijn met school over de manier van incasseren
heb ik een buffer laten staan op de lopende rekening en dus niet €
500,- overgeboekt naar de spaarrekening voor het Lustrum. Hier staat
al voldoende op, dus dit is ook niet noodzakelijk.
Extra aandacht wil ik geven aan Popko en Rene. Popko had altijd een
eigen spaarrekening voor de carnaval. 2 jaar geleden hebben we die
opgeheven en had Popko dit in eigen beheer zodat hij snel dingen kon
regelen voor Carnaval. Rene heeft ons de enveloppe met € 150,gegeven. Dit maakt dat de opbrengst van de ouderbijdrage € 6700,- is
en met het geld van Popko maakt dit € 6850,Conclusie:
Ook dit jaar hebben we veel kunnen doen. Met name eind van het jaar
konden we flink uitpakken met de juffen- en menerendag. We willen er
elk jaar het maximale uithalen wat betekend dat we geen “winst” willen
maken.
Leerlingenaantal blijft ongeveer gelijk dus bij gelijke betaling moeten
we weer alles kunnen betalen. Echter na een rondje op de websites
van pretparken zie ik dat de entree voor de kinderen met gemiddeld
€ 6,- zijn gestegen. Dus dit wordt wel een uitdaging. Omdat schoolreis
dan € 900,- duurder wordt.

