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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2019-2020 van de oudervereniging K.B.S. Kievitsloop. In
dit verslag kunt u de verschillende activiteiten terug zien die wij, mede dankzij uw
bijdrage, hebben kunnen organiseren in het afgelopen schooljaar.
Het was een bijzonder schooljaar. Een schooljaar waarbij we startten met 2 nieuwe
enthousiaste leden, die er net als de rest van de oudervereniging, klaar voor waren
om weer een leuk schooljaar te helpen organiseren. Het werd een geweldig
sinterklaasfeest, een mooie kerstviering en ook de carnavalsviering was een groot
feest. We stonden in de startblokken voor de paasviering en ook de voorbereidingen
voor de schoolreis waren in volle gang toen daar het corona virus was. Waardoor de
geplande activiteiten niet door konden gaan. Maar wat was het leuk om te horen, dat
de door ons gestuurde ijscokar, in de smaak viel bij de kinderen. Zo hadden we toch
nog iets kunnen organiseren samen.
En ook dit jaar deden we het weer samen. Niet alleen de goede samenwerking in de
ouderraad, maar ook die met de leerkrachten en directeur zorgden ervoor dat
hetgeen wat er afgelopen jaar georganiseerd is goed is verlopen. Ook de inzet van
andere ouders/verzorgers speelde hierbij een belangrijke rol.
In het jaarverslag vindt u zowel stukjes 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, genieten van alles
wat we kunnen doen.
Heeft u ideeën of wilt u graag ondersteunen bij activiteiten, dan horen wij dat heel
erg graag van u! Extra handen zijn altijd van harte welkom.
Namens de ouderraad nogmaals dank aan iedereen die, op welke manier of in welke
rol dan ook, heeft bijgedragen aan het afgelopen jaar!
Op naar een nieuw en vooral gezond schooljaar voor iedereen, waarin we hopelijk
meer met elkaar kunnen en mogen organiseren voor de kinderen.
Hartelijke groet,
Suzanne Ruskus
Voorzitter oudervereniging K.B.S. Kievitsloop

Oudervereniging 2019-2020
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Nieuw schoolplein
Na veel overleg zijn in het weekend van 7 en 8 december de eerste stappen gezet
voor een nieuw schoolplein. Op woensdag 11 september werd deze geopend met de
kinderen en de ouderraad. Wat een feestje om op de gezichtjes van de kinderen te
zien dat ze niet kunnen wachten om te beginnen met spelen. Veel speelplezier
gewenst!

Zichtbaarheid in het verkeer
Aangezien met het verzetten van de klok de dagen korter zijn
geworden, 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, organiseerde de commissie Verkeer een verkeersweek
met allerlei activiteiten.
Om te beginnen hebben een aantal kinderen in de buurt gravity
gespoten, zodat duidelijk werd voor alle fietsers dat zij hun licht aan
moeten zetten in het donker.

Hierna werd een heuse modeshow voor de groepen 1 tot en met 4
georganiseerd. Dit was een groot succes. Complimenten aan
iedereen: wat zagen jullie er mooi en zichtbaar uit!

De leerlingen van groepen 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!

Sinterklaas

Donderdag 5 december was sinterkaas op onze school, hij kwam in een
politieauto. We verwelkomden hem door liedjes te zingen. Toen gingen we
naar binnen. Toen we in onze klas waren lagen er allemaal surprises. Alle
kinderen hadden hun best echt gedaan want er waren hele mooie surprises .
We kregen ook nog wat te drinken en een speculaasje. Toen werd er op de
deur geklopt. Het waren zwartepieten ze strooiden allemaal snoep. Ook
kwam Sinterklaas nog cadeautjes brengen. Toen was het al 12 uur en
gingen we naar huis. In de middag gingen we een film kijken. Toen de
film was afgelopen, gingen we naar huis. En dit was het verhaal. (groep 6)

Kerstviering
Op donderdag 19 december hebben we met alle leerlingen Kerst
gevierd op school tijdens een heerlijk kerstdiner.
De klassen waren prachtig versierd en de tafels feestelijk gedekt.
Er kwamen weer heel veel heerlijke
hapjes op tafel, vaak door de
leerlingen zelf gemaakt. Bij de
kleutergroepen waren zelfs echte
obers om iedereen te bedienen,
heel deftig natuurlijk. Tijdens het
eten konden we genieten van het
Kerstverhaal, welke werd
opgevoerd in een stalletje nabij
school.
Nadat iedereen zijn buik goed rond
had gegeten, was het tijd om naar huis te gaan en kwamen de ouders
hun kinderen ophalen. Wij kijken terug op een zeer geslaagde
kerstviering mede dankzij de enorme hulp die we weer hebben
gekregen van de Ouderraad. Bedankt!

Kerstdiner op school
De kinderen kwamen om 17:00 op school om hun heerlijke gerechten in de
klas te zetten. Daarna mochten we nog even naar buiten, voordat we naar
een kerstspektakel, bij Fien thuis, mochten kijken. Onderweg daarheen
kregen we alvast een verrukkelijk
aperitiefje, om onze ergste honger te stillen.
Want van al dat lekkers hadden we
behoorlijke trek gekregen. De voorstelling
was heel leuk geacteerd. Het verhaal ging
over de drie koningen. Na de voorstelling
liepen we terug naar school en werd het
lopend buffet geopend. We hebben gezellig
met elkaar genoten van al het lekkers en
gezelligheid.
Jaro en Louise groep 6

Kerstdiner
We kwamen op school en mochten onze hapjes in de klas zetten.
Daarna gingen we vertellen wat we hadden gemaakt.
We moesten voor het kerststukje van de stagiaires één liedje oefenen:
midden in de winternacht.
Toen we dat hadden gedaan gingen we eten en een paar kinderen uit groep
8 gingen op: Cello, Piano en een gitaar kerstliedjes spelen in hun klas.
Daarna mochten om de beurd 2 klassen naar het kerststukje van de
stagiaires.
Toen dat was afgelopen moesten opruimen en wachten tot de ouders hun
kinderen kwamen ophalen in de klas.
Esmee en Janne groep 8

Carnaval
De kinderen uit groep 1/2b van meneer Popko waren al weken bezig
met carnaval. Vooral omdat velen 2 optochten gingen lopen. Eerst met
de hele school naar het Kraaienest en daarna op zaterdag door de
wijk. Nou en dat hebben ze geweten, ze hebben alle poppekes laten
dansen. Ze waren zenuwachtig en maakten zich vooral druk over wat
ze allemaal zouden aantrekken. Want wat een keus heb je om jezelf te
kunnen verkleden. En om het niet te vergeten hebben ze maar een
paar suggesties op het bord geschreven en met magneetletters
geplakt.

Want schrijven kunnen ze wel in groep 1/2B De kinderen hebben heel
veel plezier gehad met carnaval en dat hebben ze te danken aan een
fanatieke carnavalscommissie.

Carnaval in het Kraaienest
Met de school liepen we in een lange staat naar het Kraaienest. Toen we
aankwamen gingen we naar een sfeervolle zaal waar alle groepen hun
geoefende acts te laten zien aan andere groepen. Tussendoor aten we chips
en dronken we ranja.

Uiteindelijk toen alle groepen de acts hadden laten zien was er een winnaar
bekend die unaniem door groep 8 werd gekozen……………. Groep 6! Met het
nummer de vloer is lava.
Toen we terugliepen naar school kwam er een grote verrassing…….De echte
prins van Giegeldonk! Daar hebben we een hele lange polonaise mee
gemaakt. En toen om 12.00 u was het toch echt tijd voor vakantie. Dat was
het gezellige feest van de Kievitsloop. (groep 8)

Carnaval in Giegeldonk
Zaterdag 22 februari j.l. was het dan eindelijk zover: de grote optocht
door Giegeldonk. Het thema was : we draoje út. Er stond veel wind
dus alle brakskes van Kbs Kievitsloop waren goed warm aangekleed.
De weken ervoor waren de kinderen druk bezig geweest met hun
eigen speelkaarten maken. Dat zag er al goed uit. De kaarten konden
draaien. Er waren maar liefst 55 kinderen aanwezig. Wat fijn zo’n
opkomst!

Al hossend en springend en na vele malen
stilstaan, kwam de optocht aan bij het Kraaienest.
Daar werden de kinderen en alle vrijwillige ouders
beloond met een prachtige 3e prijs. We kunnen
terugkijken op een heel fijne optocht. En dat met
zoveel ouders die hun hulp hebben aangeboden.
Ik wil hierbij alle kinderen en vrijwilligers hartelijk
bedanken voor hun inzet en enthousiasme, zonder jullie had ik het
nooit voor elkaar gekregen. Hulde!! Op naar carnaval 2021. Popko

Juffen en Menerendag
Helaas kon in mei de juffen en menerendag niet doorgaan. Om de
leerkrachten toch in het zonnetje te zetten heeft de oudercommissie
alle leerkrachten en leerlingen verrast met een kleine traktatie.

Laatste schooldag
Door de corona perikelen van de afgelopen periode wilden wij het
schooljaar toch leuk afsluiten. Wat een verrassing was het dat er een
heuse ijscokar langskwam om iedereen te voorzien van een heerlijk
ijsje. Zo kan iedereen met een goed gevoel de vakantie ingaan.

Financieel Jaarverslag 2019-2020
Verlies en winstberekening
Begroting 2019/2020
Kosten
Opbrengst
€ 1.100,00
€
250,00
€
225,00
€
150,00
€
150,00

Sinterklaas
Kerst
Carnaval
Themaweek
Bankkosten
Juffen en
Menerendag
€
150,00
Vader Moederdag
€
100,00
Schoolreis
€ 3.000,00
Avondvierdaagse
€
100,00
Musical Kleuters
€
100,00
Koningspelen
€
175,00
Bosdag
€
250,00
Kinderboekenweek
€
50,00
Onvoorzien
€
100,00
Spooktocht groep 8
€
50,00
Groep 8 kamp
musical
€
400,00
Groep 8 afscheid
€
200,00
KVK
€
50,00
OR BBQ
€
250,00
Duurzaam
€
200,00
Administratiekosten
€
50,00
Reservering Lustrum €
500,00
Pasen
€
150,00
Ouderborrel
€ 1.500,00
Ouderbijdrage
Afscheid/Presentje
Rente
Totalen
€ 9.250,00
Resultaat

Realisatie 2019/2020
Kosten
Opbrengst
€ 920,52
€ 127,45
€ 199,33
€

144,80

€

457,06

€

75,00

€
€

159,50
223,85

€ 4.727,00
€

500,00

€ 3.955,00
€

16,14

€ 7.550,65

€ 3.955,00
€ -3.595,65

Begroting 2020-2021
Sinterklaas
Kerst
Carnaval
Themaweek
Bankkosten
Juffen-en
menerendag
Vader-moederdag
Schoolreis
Avondvierdaagse
Musical kleuters
Koningsspelen
Bosdag
Kinderboekenweek
Onvoorzien
Spooktocht groep 8
Groep 8
kamp/musical
Groep 8 Afscheid
KVK
OR BBQ
Duurzaam
Administratiekosten
Reservering lustrum
Pasen
Ouderborrel

€ 1.100,00
€ 250,00
€ 225,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 3.000,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 175,00
€ 250,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 400,00
€ 200,00
€ 50,00
€ 250,00
€ 200,00
€ 50,00
€ 500,00
€ 150,00
€ 1.500,00

Saldo overzicht
Kas
Giro
Zakelijk sparen
Zakelijk kwartaal
Totaal OR
Bonus(Popko)

Beginsaldo
15-9-2019
€ 157,88
€ 250,00
€ 6.154,75
€ 1.548,32
€ 8.110,95

€ 212,06

Eindsaldo
10-9-2020
€
€ 1.312,23
€ 1.654,75
€ 2.048,32
€ 5.015,30
€

Toename
EV

€ 3.095,65

-

De afname van het eigen vermogen is 500 euro minder dan het
resultaat. Dit komt omdat de OR het sparen voor het lustrum (500
euro) ten laste van het resultaat heeft gebracht.
Deze 500 euro staat op de spaarrekening en is dus nog niet
onttrokken uit het eigen vermogen.
Dit jaar is er, zoals besproken, geld naar het schoolplein gegaan en er
is een nieuwe muziekbox met microfoons aangeschaft. Voor het
schoolplein was dit 4500 en de box 227 euro. Dit is terug te vinden
onder duurzaam.

Daarnaast zijn er voor het afscheid van groep 8 voor de komende 3
jaar pennen aangeschaft.
Juffen en menerendag lijkt boven budget. Ik heb hier een aantal
posten ondergebracht welke we toch nog voor de kinderen konden
doen. De grootste kostenpost hiervan was de ijskar op het schoolplein.
Conclusie :
Wanneer we de "extra" uitgaven niet meerekenen dan hebben we een
positief resultaat gehaald.
Daardoor konden we ook aan het eind van het schooljaar aan
iedereen die betaald had, 15 euro terugstorten.
Het leerlingenaantal is nu gelijk aan het aantal van een jaar geleden
waardoor de inkomsten ongeveer gelijk zijn komend jaar.
De ouderbijdrage blijft gelijk aan afgelopen jaar.

Ouderbijdrage per kind
Maand waarin het kind op school komt:
1e kind
2e kind
Augustus 2020 - €40
€40
December 2020
Januari 2021 €30
€30
April 2021

3e kind
€40

4e kind
€40

€30

€30

