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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2015-2016 van de oudervereniging K.B.S. Kievitsloop. In
dit verslag krijgt u een overzicht van de mooie activiteiten die wij dit jaar weer konden
organiseren dankzij uw bijdrage en de inzet van vele ouders, leerkrachten en andere
vrijwilligers. Met ook dit lustrumjaar (30 jaar bestaan) enkele speciale activiteiten als
ons gezamenlijk bezoek aan de Efteling en de Feestweek met de Ridderdag en
Ouderborrel als afsluiting. Het deed de kinderen, de school en ons als OR erg goed
om te zien hoeveel trotse kinderen, ouders, opa’s en oma’s aanwezig waren bij de
alle evenementen en natuurlijk de Ouderborrel.
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 handjes zijn altijd van harte welkom. Tijdens activiteiten zijn we
sinds dit jaar herkenbaar aan de roze polo’s, maar schroom ook niet om ons op het
schoolplein aan te spreken!
Ook is een financieel overzicht toegevoegd, zodat u inzicht krijgt in waar uw
ouderbijdrage aan besteed is, alsook een begroting voor het komende schooljaar.
Naast dit verslag houden wij u het gehele jaar via de website www.kievitsloop.nl en
de memo op de hoogte.
Namens de ouderraad nogmaals dank aan iedereen die, op welke manier of in welke
rol dan ook, heeft bijgedragen aan dit succesvolle jaar! Wij nodigen u van harte uit op
de algemene ledenvergadering op 29 september om 19:30 uur op school.
Met vriendelijke groet,
Daniel van Hooije
Voorzitter oudervereniging K.B.S. Kievitsloop

Sinterklaas
Groep 1/2
Schoenen zetten
Het lijkt alweer een hele tijd geleden, Sinterklaas. Nu met al die prachtige lichtjes,
kerstbomen gaan we weer een heel ander feest tegemoet .
Enkele weken geleden mochten kinderen hun schoen zetten in de winkel van Rob
,SNOEPKES, voorheen De Jamin van winkelcentrum Heksenwiel.
De kleuters van juf Aggie en meneer Popko hadden hun schoenen laten brengen door
een grote groep kleuters. Daar werd heel hard gezongen en gesprongen.
De kinderen mochten allemaal hun schoenen komen halen en dan ook nog op de foto
met Sinterklaas. Gelukkig hebben heel veel kinderen en hun ouders dat gedaan en ze
hebben hiervan genoten .
Mooi om te zien.
Wij willen daarom Rob van SNOEPKES en natuurlijk "Sinterklaas" heel hartelijk
bedanken voor het belangeloos inzetten voor de kinderen van KBS Kievitsloop.
Namens de kinderen bedankt.

Groep 8 Sinterklaas 2015 groep 8a
Op vrijdag 4 december kwam sinterklaas op school. Om 08:20 kwamen de
meeste kinderen op school en kinderen die een surprise hadden gemaakt
moesten ze binnen zetten daarna weer terug naar buiten gaan en om 08: 30 ging
de zoemer en om 08:45 kwam de intocht van sinterklaas op school.
Toen hij aankwam gingen alle kinderen meesters juffen en ouders uit volle
borst zingen voor de sint. Daarna gingen we surprises openmaken. De dag voor
sinterklaas hadden we papiertjes gemaakt met namen van kinderen uit de klas
en hadden we die in een ballon gedaan en opgeblazen. En met de surprise
gingen we een voor een een ballon kapot prikken en het waren allemaal heel
mooi cadeautjes. In de middag hebben we een film gekeken daarna een quiz en
bingo.
Het was een hele leuke dag.
Siebe Aarts 8a
Surprise groep Sb vrijdag 04- 12-15 KBS Kievitsloop
Het was vrijdag en het was sinterklaas viering op school. We hadden allemaal
lootjes getrokken voor de surprise. Je moest je surprise tussen 8:00 - 8:30
naar binnen brengen, daarna gingen we wachten tot dat 'sinterklaas' kwam.
En toen hij was uitgepraat en zijn 'pieten' ook mochten we naar binnen. We
gingen eerst een spelletje doen toen we daarmee klaar waren mochten 3
kinderen met een prikstok de ballon met daarin de naam van het kind die de
surprise mocht pakken prikken, toen de eerste 3 hun surprise gevonden
hadden moesten hun de surprise op een bureau zetten en het gedicht zoeken
en voorlezen . toen ze het hadden opgeslagen gingen de surpisecadeautjes open .
ze waren er blij mee ze mochten het aan de hele klas laten zien wat ze hadden
gekregen . het waren leuke dingen en de gedichten waren ook origineel en niet
allemaal van internet af . ik denk maar een paar die de zelfde begin zin
hadden dat was best grappig .toen volgende er nog meer spelletjes gespeelt het
laatste spelletje was bingo we hadden in totaal 3 of 2 keer bingo gedaan . en de
meeste waren de zelfde die allemaal bingo hadden uiteindelijk was er ook een
eindstand sedy had gewonnen en mocht iets uitkiezen en amber was 2de en
mocht ook iets uitkiezen . En de 2 kinderen die het laagst gescoord hadden
mochten ook iets uitkiezen voor een
troostprijs,want het is natuurlijk niet leuk als je laatste bent daarvoor was
dus de troostprijs
Ik vond het zelf heel leuk de cadeautjes ook en de gedichten namelijk ook leuk .
Groetjes, Nigel

Kerstversieringen
Dit jaar was er een kerstontbijt op de laatste vrijdagochtend van het jaar. Bijna alle
kinderen hadden thuis iets lekkers gemaakt en mee naar school gebracht. Van al dit lekkers
hebben ze in de klassen met z’n allen lekker kunnen eten.
Ook hebben ze samen met de andere klassen naar het kerstverhaal geluisterd in de aula, dit
verhaal werd voorgelezen door de directeur. Al met al was het een gezellige afsluiting van
het jaar.

Carnaval

Carnaval 2016
Vrijdag 5 februari vierde onze school carnaval.
We begonnen om half negen op het grote schoolplein .De raad van elf de
prins ,prinses ,politie en nar mocht vooraan op het podium en de prins en
prinses moesten ook nog even wat zeggen. De kinderen deden heel goed
mee en het was toen al gelijk leuk. Daarna gingen de groepen naar hun eigen
klas . En gelijk daarna gingen de groepen 6,7,8 en ook de raad van elf naar
de aula . Daar hebben we nog best lang gehost het was heel gezellig en
volgens mij vond iedereen het ook heel leuk. Toen we uit gehost waren
gingen we met heel de school naar het Heksenwiel bij de zonnewijzer .De
raad van elf liep vooraan en de oudere kinderen liepen met de jongere . Toen
we daar aan waren gekomen gingen we daar ook nog hossen .Nadat we
lekker gedanst hadden gingen we terug .oen we eenmaal terug waren mocht
iedereen vrij snel weer naar huis .De raad van elf, de ouderraad en de
leraren moesten nog alles opruimen. Toen het schoolplein zo goed als schoon
was mocht je gaan .
Kortom het was dus een hele geslaagde dag !!!!!
Nine 8a

Pasen
De kinderen van de kievitsloop hebben Pasen gevierd. Ze hadden brood gedeeld. Samen
met ze allen. En ze dronken ook siroop. Dat was bedoeld als wijn in het echt. Het verhaal
van Jezus dat vertelden alle leraren of ze lazen het voor aan de kinderen . De kinderen
luisterden naar de leraren.
Voor het verhaal gingen de kinderen knutselen. Groep 7 ging samen met groep 1en 2
werken. Ze hadden van alles gemaakt. Alles wat met Pasen te maken had . Andere
groepen deden ook iets met Pasen. Zoals : een Paas konijn knutselen en een ei knutselen.
De kinderen gingen ook naar de Lucaskerk. Daar lazen een paar kinderen een stukje of
gedichten voor. Elke groep had een jongen of een meisje of nog twee jongens of twee
meisjes. Na de dienst zongen de kinderen een liedje. Dat heette: ‘ Ga op weg ‘, want met
Pasen ga je ook vaak op weg. De kinderen gingen lopend weer naar school .Op school
gingen ze weer aan het werk.

Opening Feestweek
De onderwijsassistenten kregen de eer om de opening van de feestweek te organiseren.
In de feestweek stond het 30 jarig bestaan van de school centraal. We hebben de
feestweek met alle leerlingen, teamleden en ouders/verzorgers geopend in de aula van
de school.

Tijdens de opening kregen we hoog bezoek van koning Willem-Alexander en prinses
Beatrix. Na het verwelkomen van onze speciale gasten hebben we gedanst en gezongen
op liedjes van Kinderen voor Kinderen, de sfeer zat er al meteen in!

De koning en de prinses kozen twee leerlingen uit die erg mooi verkleed waren, zij
wonnen de verkiezing. Deze twee leerlingen uit groep 2c kregen de eer om onze speciale
gasten te helpen bij het doorknippen van het lint. Hierbij verklaarden zij de feestweek
voor geopend!

Juffen- en Menerendag
In de feestweek vierden we op woensdag de verjaardagen van alle juffen en meneren op
school. Op het schoolplein werden de leerkrachten onthaald op het podium en verrast
met een grote medaille.
Vervolgens gingen alle kinderen met hun juffen en meneren ontbijten in de eigen klas,
wat was dat gezellig en lekker!

Na het ontbijt gingen alle kinderen in groepjes spelletjes en andere activiteiten doen
door de hele school heen. Er waren leerlingen van het Graaf Engelbrecht College om bij
de spelletjes te helpen. Er was van alles te doen: sjoelen, zaklopen, knutselen, verkleden
en foto’s maken, cake versieren en natuurlijk lekker opeten, bowlen, babyfoto’s raden
van de juffen en meneren (dat was toch wel heel erg moeilijk!), twister spelen en
touwtrekken.
Het was een super gezellige ochtend!

Schoolreis
Schoolreis ging dit jaar naar de Efteling! Vanwege het 30 jarig bestaan van onze school
zijn we met alle klassen naar de Efteling geweest.

Financieel Jaarverslag
Hieronder een korte maar duidelijke uitleg over de financiële situatie van de OR en de
prognose voor de komende jaren.
1) Het eigen vermogen is afgenomen :
Begin saldo per 1-9-2015 € 9064,53
Eind saldo per 1-9-2016 € 5604,28

2) Dit komt door de extra uitgaven i.v.m. 30-jarig jubileum feestweek activiteiten & Efteling
uitje voor de gehele school.
+/- € 2600,- gespaard gedurende 5 jaar voor lustrum.
+/- € 1500,- extra kosten Efteling ( vastgelegd en goedgekeurd in vergadering OR
notulen ter inzage).

3) Prognose komende jaren gezien het aantal leerlingen op school laatste jaren dalende is.
(zie grafiek).
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We hebben bijna ieder schooljaar een tekort van ongeveer € 500,-/€600,Dus we kunnen nog 10 jaar vooruit maar constateren dat wij als OR alsmede de
Schoolleiding hier wel iets mee moeten gaan doen.
Eventueel moet de schoolbijdrage de komende jaren iets aangepast worden als deze lijn
zicht blijft doortrekken.

Verlies en winstberekening
Begroting 2015-2016
Sinterklaas
Kerst
Carnaval
Themaweek
Bankkosten
Juffen en Meneren dag
Vader-moederdag
Schoolreizen
Musical kleuters
Sportdagen
Bosdag
Kinderboekenweek
Onvoorzien
Groep 8 kamp/musical
Groep 8 Afscheid
KVK
OR /BBQ
Duurzaam*
Administratiekosten
Jubileum uitgaven 30
jaar
Pasen
Spooktocht groep 8

Realisatie 2015-2016

€ 1100
€ 250
€ 225
€ 150
€ 150
€ 150
€ 100
€ 3800
€ 100
€ 175
€ 250
€ 50
€ 100
€ 450
€ 200
€ 50
€ 250
€ 350
€ 50
€ 2100

€ 1060.86
€ 282,87
€ 196,50
€ 146,99
€ 145,38
€ 105,33
€ 98,47
€ 5340
€ 100
€ 173,46
€ 248,10
€ 43,75
€ 99,57
€ 450
€ 209,33

€ 150
€ 50

€ 172,58
€ 32,11

Ouderbijdrage
Rente
Reserve
Inos

€ 250
€ 179,21
€ 1718,69

€7705
€79
€500
€212
€10525

€7305
€40,28
€ 639,47 **
€212
€ 11053,20

€8496

€8196,75

*) Budget van € 250,- avondvierdaagse verschoven naar Duurzaam.
**) Reserve dit jaar behaald van € 639,47 (dit komt mede door de feestweek met daarbij
de omzet van de genuttigde consumpties).
Hierdoor een bedrag overgeboekt naar de spaarrekening van € 389,47.
Om ieder schooljaar te beginnen lijkt me € 250,- als startkapitaal op de rekening
voldoende.
***) Totaal 8 gezinnen niet de ouderbijdrage betaald (omvat 11 kinderen a € 35,- totaal
€ 385).

Begroting 2016-17
Sinterklaas
Kerst
Carnaval
Themaweek
Bankkosten
Kinderboekenweek
Vader-moederdag
Schoolreizen
Musical kleuters
Juffen-en menerendag
Sportdagen
Bosdag
Spooktocht groep 8
Onvoorzien
Groep 8 kamp/musical
Groep 8 Afscheid
KVK
OR
Duurzaam
Administratiekosten
Reservering lustrum
Pasen
Avondvierdaagse

€1100
€250
€225
€150
€150
€50
€100
€3800
€100
€150
€175
€250
€50
€100
€400
€200
€50
€250
€350
€50
€500
€150
€0

Ouderbijdrage
Rente
Reserve **
Inos

€7255
€40
€ 639,47
€193
€8600
€8127,47

Leerlingen 193 totaal ( stand 5 sep 16 )
Groep 8 22 totaal ( nu 1 klas )
Kleuters +/- 20 aanmeldingen
*) 193 x € 35,- en nu 20 x € 25,- begroot schooljaar ouderbijdrage.
**) Reserve van vorig jaar is totaal €389,47 kunnen bij het Startbedrag nieuwe
schooljaar gebruiken als extra buffer.
***) Eigenlijk moet de ouderbijdrage omhoog omdat het aantal leerlingen afneemt of we
moeten de activiteiten versoberen. Willen we de huidige activiteiten behouden moeten
we de ouderbijdrage verhogen met €5,- per kind. ( 193x5 + 20x50 = €1065 ).
****) Dit jaar kunnen we het tekort wellicht nog eenmalig aanvullen uit de eigen reserve
maar voor het schooljaar 2016/2017 moet daar wel echt naar gekeken worden. We
hebben nu eenmaal te maken de afgelopen jaren met een daling van het aantal
leerlingen. Om maar aan te geven dat er afgelopen 5 schooljaren +/- 250 leerlingen op
school zaten en nu momenteel +/- 200.
Eigenlijk moeten wij ook op 95% begroten gezien niet altijd alle ouderbijdragen betaald
worden. Eventueel kunnen ouders die de ouderbijdragen zelf niet kunnen betalen, dit bij

de schooldirectie zelf anoniem aangeven zodat school dit zelf uit een speciaal voorzien
potje kunnen betalen voor de desbetreffende kinderen.

Saldo overzicht

Kas
Giro
Zakelijk sparen
Zakelijk kwartaal
Subtotaal

Beginsaldo
01-09-2015
€56.26
€250
€6150,38
€2140,68
€8597,32

Eindsaldo
01-09-2016
€56.26
€250 *
€4778,61
€48,27
€5133,14

Zakelijk Bonus
Totaal saldo

€467,21
€9064,53

€471,14
€5604,28

Ouderbijdrage per kind
Schooljaar 2016-2017
Maand waarin het kind op school komt
AugustusDecember
Januari-April

1e kind
€35

2e kind
€35

3e kind
€35

4e kind
€35

€25

€25

€25

€25

Oudervereniging 2015-2016

De oudervereniging bestaat uit:
Bovenste rij van links naar rechts:
Daniel van Hooije
Voorzitter
Bianca Koremans
Lid
Paul Buijs
Flex lid
Miranda Kommeren
Lid
Miranda Roovers
Lid
Tanja van Veenendaal
Lid
Ric van Westhreenen
Secretaris
Jeffrey van der Net
Penningmeester
Onderste rij van links naar rechts:
Patrick Labrijn
Flex lid
Eveline van der Net
Lid
Karyn Nooyen
Lid
Suzanne Ruskus
Lid
Miranda Pals
Lid
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NOTULEN ALV 24 september 2015
betreft :
Notulen Algemene Leden Vergadering
datum:
24-09-2016
notulist:
Ric
Aanwezig:
Aggie, Ied, Paul, Patrick, Miranda P., Miranda K., Karyn, Bianca,
Miranda R., Tanja, Daniel, Peter P., Jeffrey, Eveline
Afwezig:
Suzanne
Aanvang:
1930u
De voorzitter opent de vergadering om 1933u.
1. Goedkeuring van de notulen.
De notulen voor de vorige Algemene Ledenvergadering wordt
goedgekeurd.
2. Jaarverslag
Geen opmerkingen. Graag toch nog eerder op de site.
3. Financieel jaarverslag
Er is meer binnengekomen dan gebruikt. We hebben geen
overschrijding gehad, waardoor we netjes binnen de begroting zijn
gebleven. Jeffrey geeft aan dat we geld hebben overgehouden.
Standaard wordt er meer begroot dan dat er binnenkomt uit de bijdrage
van de ouders. Dat komt door de hoge post van de schoolreis. Het
enige dat we als duurzaam hebben bestemd, zijn de shirts van de OR.
Daarmee zijn we in die begroting over de reservering heen gegaan.

Voor 18 september hebben Erik F en Peter P. de kascontrole gedaan.
De kascommissie heeft geconstateerd dat alles in orde was. Peter geeft
aan dat er veel geld in kas zit. Hij geeft als advies mee dat de OR goed
moet kijken wat er met deze reserve wordt gedaan.
Peter geeft aan dat er een nieuw lid voor de kascommissie moet komen
vanwege het vertrek van Erik.
De kascommissie verzoekt het bestuur om de penningmeester decharge
te verlenen. Het bestuur verleent deze.
4. Ouderbijdrage
Penningmeester geeft aan dat er geen reden is om de ouderbijdrage te
verhogen.
5. Stemmen
Er is geen verkiezing noodzakelijk.
6. Begroting
Er zijn in de begroting 2 posten die in de concept begroting ontbreken.
Dat is de kinderboekenweek en de spooktocht. In de definitieve
begroting wordt een post van elk 50,— toebedeeld.
Jeffrey geeft aan dat hij heeft gekeken naar het voorgaand jaar, en
daarbij de bedragen geïndexeerd. Zo heeft bv sinterklaas meer budget
gekregen, maar zijn bv de themaweek hetzelfde gebleven, is schoolreis
iets naar beneden bijgesteld.
Bianca vraagt of de juffen-en-menerendag om het jaar is, dat wordt
nader besproken op de OR-vergadering. Er ontbreekt een echte post
voor de feestweek. Jeffrey geeft aan dat hij daar nu geen aparte stelpost
opneemt, omdat het nu niet duidelijk is wat het exact wordt.
Er zijn nu wat kleine wijzigingen. Een definitieve begroting volgt.
Er volgt een discussie over de bijdrage bij het afscheid van 8ste
groepers. Er wordt aangegeven dat er een vaste bijdrage is per kind.
Dat bedrag is 8,— per kind. In overleg wordt in de ALV besloten dat dit
bedrag verhoogt wordt naar 10,— per kind. Jeffrey neemt contact op
met John.
De begroting wordt aangenomen met de opmerking dat er nog twee
kleine aanpassingen komen.
7. Afscheid

Daniel richt zich tot Miranda P. die gaat vertrekken als lid. Zij is 5 jaar lid
geweest. Miranda haalt herinneringen uit haar eerste jaar op. Ze geeft
aan dat ze het met heel veel plezier heeft gedaan, ook als bestuurslid.
Miranda geeft aan dat het combineren van het commissiewerk en haar
prive/werk situatie door meer werkuren niet de ruimte biedt voor het
lidmaatschap. Miranda geeft aan dat ze altijd wel beschikbaar is voor
enige vorm van inzet. Popko richt het woord tot Miranda, dat namens de
school haar inzet gewaardeerd wordt, ook namens de directie. Ook voor
haar voorzitterschap periode.
We zitten nog steeds binnen het aantal leden dat een verkiezing niet
nodig zijn.
8. Pauze (vervalt)
9. Rondvraag
Patrick: vraagt of er een kledingvoorschrift is op school. Popko geeft
aan dat er een kledingvoorschrift is vanuit Inos.

