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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2018-2019 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.
Dit is mijn eerste voorwoord. Al een aantal jaren ben ik lid van de ouderraad en sinds vorig
schooljaar voorzitter.
Mijn eerste jaar als voorzitter heb ik heel positief ervaren. Dit mede dankzij een nieuwe
secretaris, penningmeester en een actieve groep van leden.
Samen hebben we er voor de kinderen een tof jaar van kunnen maken.
En met samen bedoel ik niet alleen de ouderraad, maar ook de goede samenwerking met de
leerkrachten en directeur en de inzet van andere ouders/verzorgers speelt hierbij een
belangrijke rol.
Voor mijzelf springen er 2 activiteiten uit dit afgelopen schooljaar. Dit zijn het uitreiken van
de nieuwe schoolhesjes, waardoor we beter zichtbaar zijn. En de juffen- en menerendag;
wat een feest was dat. De vrolijke gezichten van de kinderen en de leerkrachten waren
geweldig om te zien.
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
herkenbaar aan de roze polo’s, maar spreek ons ook gerust aan op het schoolplein.
Namens de ouderraad nogmaals dank aan iedereen die, op welke manier of in welke rol dan
ook, heeft bijgedragen aan dit succesvolle jaar!
Hartelijke groet,
Suzanne Ruskus
Voorzitter oudervereniging K.B.S. Kievitsloop

Oudervereniging 2018-2019

De oudervereniging bestaat uit:
Suzanne Ruskus
Danielle Jacobs
Angelique Kok
Sharona van den Broek
Miranda Furrer
Angela Jansen
Hatice Ozkeles
Diana Schoonenberg
Danielle van der Velde
Moni Wesel

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Flexlid

Hesjes
Door de bijdragen van de ouderraad, een anonieme gulle gever, de school en
de Rabobank bij elkaar te leggen, hebben we hesjes aan kunnen schaffen:
Hand in hand oversteken, genieten van het schoolreisje, lekker doorstappen
tijdens de Avondvierdaagse: de kinderen van Basisschool Kievitsloop gaan er
samen vaak op uit. ‘En het is natuurlijk heel belangrijk dat dit veilig gebeurt’,
vertelt Suzanne Ruskus van de ouderraad. ‘In het verleden konden kinderen
zelf een polo van de school kopen, maar niet iedereen deed dat. Bovendien is
zo’n polo wel goed voor de herkenbaarheid, maar doet het minder op het
gebied van veiligheid. Als ouderraad waren we dan ook al een tijdje aan het
bedenken hoe we veiligheidshesjes konden aanschaffen. Die maken de
kinderen goed zichtbaar, dragen bij aan het ‘samen-gevoel’ en kun je in
bruikleen uitgeven. Jammer genoeg was er binnen het budget van deze
relatief kleine school niet voldoende ruimte voor de aanschaf. En ook met een
mooie, anonieme donatie kwamen we nog niet op het benodigde bedrag.
Gelukkig werkt een van de ouders bij de Rabobank en die kwam met dé
oplossing. Via een link op de site hebben we onze aanvraag voor Prijs je Wijk
ingediend. Al heel snel kwam er reactie vanuit het Marktteam Jongeren: de
aanvraag was toegekend! Toen ging het snel, want tijdens de feestelijke
uitreiking van de cheque waren de hesjes al binnen. Het is ontzettend fijn dat
Rabobank Breda dit soort dingen doet: voor ons heeft dat echt het verschil
gemaakt.’ (stuk geschreven door Rabobank)

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 heuse modeshow voor
de groepen 1 tot en met 4. 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
Het was een koude ochtend. Sinterklaas kwam op school. De hele school
kwam kijken. We kregen serprise’s en gedichten en kado’s. Sinterklaas kwam
kijken hoe het ging maar er was ook een gedicht dat stout is maar de Sint zag
dat door de vingers.

De pieten gingen strooien en kado’s geven. Het was heel leuk.
Toen de Sint weg was gingen we dag sinterklaasje zingen. We gingen
buitenspelen en toen het klaar was gingen we verder.
En school was uit en we gingen pakjesavond vieren.
En dit was het verhaal. (groep 6)

We moesten naar het grote schoolplein
en daar gingen we zingen. Toen kwam
de Sint en 1 Piet met een koets. Wij
vroegen ons af of er nog meer Pieten
waren. En toen kwam 2 Pieten met een
kontener en een Piet zat in de kontener.
Toen had de Sint 4 Pieten bij zich. We
moesten terug naar de klas en daar
gingen we de suprises uitpakken. Juf Sandra ging eerst twee stokjes en
diegene mogten een suprise paken. Die mocht hij/zij dan aan diegene geven
aan digene voor wie het is. Dan pakt die het uit en leest het gedicht voor en
zo deden we dat met twee juffen en 29 kinderen. Opegememoment kwam
de Sint met zijn Pieten binnen hij gaf ons een voetbal, bingo en bingokaarten
dat was leuk!
We gingen naar huis en de dag was teneinde! (groep 7)

Kerstviering
Op donderdag 20 december
hebben we met alle leerlingen
en collega’s de Lucaskerk
bezocht voor een zeer
sfeervolle kerstviering onder
leiding van mevrouw Annie. Het
kerstverhaal werd verteld en
we hebben samen liedjes
gezongen. Van elke groep
hadden leerlingen een
kerstwens voorbereid die ze
mochten voorlezen terwijl een
klasgenootje een kaars aanstak.
Op deze manier hebben we stil gestaan bij alle mensen, kinderen en dieren
van de wereld die het niet altijd even gemakkelijk hebben. We hebben vrede
en liefde voor elkaar gewenst. De kleuters zorgden voor een mooie muzikale
afsluiting in het Engels. Het was een heel bijzondere viering waar iedereen
zichtbaar van genoot.
’s Avonds werden we op het schoolplein
opgewacht door een heus kerstkoor.
Helaas was het kerstkoor niet voor
iedereen goed te horen hoewel het koor
toch echt de sterren van de hemel zong
op het prachtig versierde plein.

Ook 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. 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!

Kerstdag
Het begon om half 11 toen de kinderen
van de kievitsloop naar de kerk gingen.
Bij de kerk werd het verhaal van
Jezescristes vertelt.
In de avond was het kerstdiner met heel
de school.
in groep 7 hadden Iris Labee, Janne
Middelkoop, Mick Ras, Sylvana Holzken
en youri van der Meer een concert
gegeven.
Om 18:30 was het weer tijd om naar huis
te gaan

Door Iris labee en Sylvana Holzken
(groep 7)

Filmavond
Waarin een kleine school groot kan zijn.
Na het grote succes van twee jaar geleden werd het weer tijd om een
filmavond op de Kievitsloop te organiseren. En dus ging meneer René weer
aan de slag met kaartjes maken, boodschappen doen en heel veel popcorn
kopen. Ondertussen frietjes met een snack regelen. Een heel karwei!
Gelukkig had hij bij de verkoop van de kaartjes hulp van onze enthousiaste
oudervereniging. Zo ook op de avond van 7 februari. In vier donkere lokalen
konden kinderen genieten van een geweldige film. Lekker friet eten met een
overheerlijke snack. Wat was het een grandioze avond. Kinderen op kussens
onder dekens; wat zag dat er mooi uit.
Alle kinderen hebben genoten. Snel maar weer doen!
Meneer René heel hartelijk bedankt! En ouders van oudervereniging
bedankt voor jullie hulp.

Alaaf, alaaf, ‘t was weer carnaval!
Om 07:45 moesten alle kinderen van groep 8 naar school komen om de
outfits te passen. Heel de klas had een rol. Amy was de prinses en Thijmen
was prins. Er was ook een nar, namelijk: Juul, twee politieagenten: Jelle en
Jesse. De rest van de klas was de raad van elf.
Half negen werd groep 8 op het podium geroepen door de directrice. We
zongen het brakkenlied en andere liedjes.
Toen begon de optocht naar
het Kraaiennest. Tijdens de
stoet zongen we liedjes en
deden we de bottle flip om het
publiek te vermaken. 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 door groep 8 werd gekozen, en uiteindelijk is de winnaar na lang
overleggen…………………. Groep 6! Met het nummer Ali-express.
Daarna kwam er een grote verrassing…….De
echte prins van Giegeldonk! Daar hebben
we een hele lange polonaise mee gemaakt,
maar uiteindelijk was het weer tijd en
moesten we helaas weer terug naar school.
Daar hebben we nog een beetje gefeest. En
toen om 12.00 u was het toch echt tijd voor
vakantie. Dat was het gezellige feest van de
Kievitsloop.
Ruby & Jelle (groep 8)

Carnaval
Voor we het wisten was het alweer zo ver.. We moesten een nummer kiezen
voor ons optreden met carnaval! De kinderen kwamen met wat opties, we
luisterden wat nummers.. maar een echte topper zat er nog niet bij. De juf
liet wat carnavalskrakers van 2019 horen en ja hoor... we hadden hem
gevonden. Heel veel kinderen kozen enthousiast voor het nummer Alie
Exprezz van de Gebroeders Rossig. Gelijk hadden we ook het leuke idee dat
we dan voor de optocht richting het Kraaiennest wel pakketjes konden
maken die we dan vervolgens ook weer konden gebruiken tijdens ons
optreden. Een aantal kinderen verzonnen er nog een leuk dansje bij.. en
klaar waren we! We hebben genoten van het optreden en tja... dan...dan
winnen we!! Zo doede da!!! (Groep 6)

Paasviering
In de middag mochten we kussens
en dekens meenemen. Samen met
groep 7 en 8 hebben we film
gekeken (Jesus Christ Superstar).
Bij de film kregen we Turks brood
en limonade. Na een half uur
mochten we kiezen of de film
afkijken of met groep 8 spelletjes
doen. De meeste kinderen gingen
gezellig spelletjes doen met elkaar.
Na 45 minuten mochten we
paaseieren zoeken en toen we terug kwamen, zat groep 6 de film te kijken.
Samen met groep 6 heeft groep 7 de film afgekeken tot kwart over 3. En om
kwart over 3 kregen we allemaal 2 paaseieren mee naar huis. Daarna namen
we afscheid van de juf en hadden we vakantie.

Koningsspelen en Sponsorloop voor het WNF
Vrijdag 12 april hebben wij in aansluiting op de
Koningsspelen onze sponsorloop voor het goede
doel gehouden. Alle leerlingen van alle groepen
hebben gelopen met maar één doel: Zoveel
mogelijk geld ophalen voor het Wereld Natuur
Fonds. Voor één dier in het bijzonder: De tijger.
Deze wordt met uitsterven bedreigd.
Aan het eind van de sponsorloop hebben wij een
cheque ter waarde van € 2.397,15 overhandigd aan
één van de medewerkers van het WNF. Op de dag zelf hebben we ook nog
enveloppen met sponsorgeld mogen ontvangen, wat betekent dat we ruim
€ 2.400 bij elkaar hebben gelopen!
Het geld wordt gebruikt om zoveel mogelijk leefgebieden van de tijgers te
beschermen en met elkaar te verbinden. Tevens werkt het WNF er hard aan
om de illegale handel in tijgerproducten te stoppen.
Wat een enorm bedrag hebben wij met zijn allen bij elkaar weten te
verzamelen: wij zijn trots op alle leerlingen!

Schoolreis
De schoolreis ging dit jaar naar Toverland.
We gingen half 9 weg van school en moesten anderhalf uur rijden in de bus.
Toen kwamen we aan in Toverland en was iedereen heel enthousiast en blij
dat we er eindelijk waren. Toen we echt in het park waren mochten we in
groepjes alleen lopen. Ik was in een groepje met Inge, Janne, Iris, Yasemin,
Gioya, Lieke en Fatuma. Het was heel leuk en gezellig. In de middag gingen
we met z'n allen onze lunch opeten. Daarna ging iedereen weer in attracties.
Om kwart over 3 gingen we weer met de bus naar school en stonden onze
ouders op ons te wachten. En gingen we weer naar huis.

Avondvierdaagse
Vorige week was het weer zover; de avondvierdaagse! Ruim 100 kinderen
van Kievitsloop en bijna even zoveel ouders liepen vier avonden lang door
onze mooie wijk en de polders. Zoals gebruikelijk was het weer een gezellige
boel. De kleuters liepen samen
met papa's en mama's die ook
weer eens konden bijpraten. De
bovenbouwers waren meestal
met een groepje vrienden en
vriendinnen en legden het
parcours kletsend en snoepend
af. Door de mooie blauwe
hesjes waren de Kievitjes ook
goed herkenbaar. Onderweg
kwamen we verschillende
kraampjes tegen. Uiteraard de
kraam van Kievitsloop waar de
ouderraad en leerkrachten
ranja en iets lekkers uitdeelden. Deelnemers van andere scholen waren
jaloers op onze watermeloenen! Ook kwamen langs een kraampje van de
stichting avondvierdaagse, Breda Actief.
Na 4 dagen prima wandelweer werden de deelnemers op het winkelcentrum
opgewacht door ouders en grootouders en konden de medailles worden
opgehaald bij de juffen.
Heel bijzonder vonden we de bezemwagen. Een aantal kinderen van
Kievitsloop liep helemaal achteraan met een grote kar en verzamelden
tientallen lege flessen, pakjes,
snoeppapier en nog meer
rotzooi. Samen meer dan 10
vuilniszakken vol! Zo is de wijk
ook weer netjes achtergelaten.
Eigenlijk vinden we dat deze
kinderen een groot applaus
verdienen want zij hebben echt
goed werk gedaan. Ook dank
aan de ouderraad die weer
prima geholpen heeft bij de
verzorging van ons natje en
droogje.
Wij vonden het weer reuze gezellig, doen jullie volgend jaar weer mee?

Elke avond loop je 5 KM. Alle avonden bij elkaar 20 KM. Elke avond liep je
van 18:30 tot 17:45. Maar als je achteraan liep dan werd het wel 20:00 of
20:15. Iedereen had wel een paar snoepjes mee en drinken natuurlijk.
Bijna elke school had een hesje en elke school had ook een kraampje. Bij ons
kraampje (KBS Kievitsloop) kregen we de eerste avond een snoepje. De
tweede avond kregen we watermeloen, de derde een koekje en de vierde
ook een koekje. Elke avond kreeg je een snoepje of fruit van Breda actief en
van Kober iedere dag een stukje fruit.
De verkeersregelaars regelde het verkeer zodat er niemand aangereden
werd. Toen we bij de vierde avond werden ingehaald kregen veel kinderen
bloemen. Iedereen kreeg een medaille!
Janne (groep 7)

Dag 1:
Het was dinsdag 17 mei. We waren op school. We kregen hesjes
van de juf. Om 18:30 gingen we lopen. En achteraan liepen de
kinderen van de afvalclub. We liepen met heel veel kinderen.
Meer dan 200 kinderen liepen de Avondvierdaagse. Nou we lopen
dus, en op het eind gingen we een ijsje eten.
Dag 2:
Het was 18:30 tijd om te lopen. Op het begin rende iedereen.
Maar daarna liep iedereen weer. Het was erg gezellig. We aten
snoep en dronken ranja. Iedereen had snoep mee. We kwamen
een kraampje tegen van kbs kievitsloop.
Dag 3:
Het was donderdag avond. Tijd om te lopen dus. We liepen in een groep. Ik
wou snoep uitdelen maar het viel op de grond. Iedereen hielp mee om het
snoep op te ruimen. We aten nog wat snoep en dronken nog even war. En
we liepen weer verder. Even later waren we er. We songe even voor iemand
want hij was jarig. Ik liep met Fedde terug naar huis. Ik was thuis en ik was
even aan het gamen.
Dag 4:
Het was de laatste dag van de Avond
vierdaagse (jammer). Iedereen was er,
heel veel mensen. Het was 18:30, tijd
om te lopen. We liepen over de dijk.
We aten weer veel snoep. Een half uur
later waren we bij de finish. Veel
mensen juichen voor je, en we kregen
een medaille. We waren heel blij.
Bas en Fedde (groep 6)

Bosdag kleuters
De kleuters zijn vrijdag 7 juni 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.

Juffen en Menerendag
Vrijdag 28 juni vierden het team en leerlingen van Kbs Kievitsloop de juffen en meneren dag. Een week van tropische warmte werd met een spetterend
waterfeest afgesloten.

De ouderraad van de school heeft een verrassings-/verwendag voor de
leerkrachten en alle leerlingen voorbereid. Ouders van de kinderen waren
van tevoren ingelicht. Het team wist niet wat hen te wachten stond. Wel een
tip: breng extra kleding mee en een handdoek. Oei, spannend hoor!
Vrijdagochtend waren ouders en kinderen verzameld op het schoolplein.
De leerkrachten kregen een Hawaï-slinger om en werden toegezongen. Kort
daarna startten we met een heuse Kievitsloop beachparty! De leerkrachten
werden onthaald met een zomerse cocktail.
Op het veld naast de school
stond een ‘tobbedans-baan’
klaar die met medewerking van
de plaatselijke brandweer werd
gevuld. Dit was DE hoofdattractie
voor iedereen deze dag! Alle
kinderen, juffen en meneren
roetsjten naar beneden om
vervolgens een frisse plons te
maken in het bad. Het
kleuterplein was versierd met
slingers, palmbomen, flamingo
badjes, een grote ‘chill-poef’ en badjes waar naar hartenlust gespeeld kon
worden en de super soakers gevuld konden worden voor een spetterend
feest.

Verder was er een zeep-glijbaan waarover enthousiast gegleden werd en er
kon flessenvoetbal gespeeld worden.
De kinderen werden getrakteerd op
drinken, chips en natuurlijk een ijsje.
Tot slot deed een aantal leerkrachten
mee aan het spel ‘waterkakken’: in een
grote plastic broek, sponzen op het
achterwerk vullen en ‘kakken maar’!
Hilariteit alom!

Het team en de kinderen van
Kievitsloop hebben allemaal genoten
van deze super geweldige leuke
feestdag!
Dank aan de enthousiaste ouderraad! Aan hen hebben wij deze
onvergetelijke dag te danken.
De kinderen van groep zeven en acht onderstreepten dit met de uitspraak:
‘Dit was de coolste juffen –en meneren dag ever!!!’

Ouderborrel
De ouderbedankborrel was een groot succes. De kinderen konden naar
hartelust spelen. De ouders gezellig met elkaar kletsen. Wat een fijne manier
om het schooljaar af te sluiten. Iedereen werd namens het team nog eens
bedankt door Anne-Marie met een kleurrijke bloem om iedereen in het
zonnetje te zetten en zodat iedereen nog eens aan dit schooljaar kon
denken.
We willen onze enthousiaste oudervereniging nogmaals hartelijk bedanken
voor hun inzet tijdens deze dag en alle voorbereidingen die hieraan vooraf
zijn gegaan.
U kunt alvast in uw agenda noteren: 26 juni 2020 de ouderbedankborrel.
We hopen dan weer zo'n gezellig samenzijn te hebben.

Financieel Jaarverslag 2018-2019
Verlies en winstberekening
Begroting 2018/2019
Realisatie 2018/2019
Kosten
Opbrengst Kosten
Opbrengst
Sinterklaas
€ 1.100,00
€ 976,71
Kerst
€ 250,00
€ 224,77
Carnaval
€ 225,00
€ 175,95
Themaweek
€ 150,00
€
80,00
Bankkosten
€ 150,00
€ 167,88
Juffen en Menerendag € 150,00
€ 531,16
Vader Moederdag
€ 100,00
€
Schoolreis
€ 3.000,00
€ 3.977,00
Avondvierdaagse
€ 100,00
€ 129,90
Musical Kleuters
€ 100,00
€ 120,00
Koningspelen
€ 175,00
€
95,30
Bosdag
€ 250,00
€ 202,77
Kinderboekenweek
€
50,00
€
Onvoorzien
€ 100,00
€
€
21,36
Spooktocht groep 8
€
50,00
€
50,00
Groep 8 kamp musical € 400,00
€
Groep 8 afscheid
€ 200,00
€
KVK
€
50,00
€
OR BBQ
€ 250,00
€ 250,00
Duurzaam
€ 200,00
€
Administratiekosten
€
50,00
€
Reservering Lustrum
€ 500,00
€ 500,00
Pasen
€ 150,00
€
82,93
Ouderborrel
€ 1.500,00
€ 1.010,00 € 1.087,00
Ouderbijdrage
€ 7.890,00
Afscheid/Presentje
€ 174,39
Rente
€
1,29
Totalen
€ 9.250,00
€ 8.748,76 € 8.999,65
Resultaat

€ 250,89

Begroting 2019-2020
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
12-9-2018
€ 56,26
€ 250,00
€ 5.445,48
€ 1.048,32
€ 6.800,06

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

€ 396,96

€ 212,06

Toename
EV

€ 1.310,89

De toename van het eigen vermogen is hoger dan het resultaat.
Dit komt doordat ik het sparen voor het lustrum ( 500 euro) ten laste van het
resultaat heb gebracht.
Dit geld gaat echter naar de spaarrekening en is dus niet onttrokken uit het
eigen vermogen.
Daarnaast is er nog geld binnen gekomen van de Rabobank ( 560 euro). Dit
geld is gebruikt voor de hesjes welke we vorig jaar al zelf hadden
voorgeschoten.

Conclusie :
Dit jaar is het resultaat wat minder dan voorgaande jaren.
Wij hebben er dit jaar voor gekozen om met juffen en menerendag wat
groter uit te pakken.
De schoolreis was flink duurder dan voorgaande jaren. Dit jaar was het
800 euro duurder dan het jaar ervoor. Met name het busvervoer is veel
duurder geworden.
Komend jaar zullen de inkomsten ongeveer gelijk zijn aan afgelopen jaar.
Het leerlingenaantal is nu gelijk aan het aantal van een jaar geleden.
Het saldo van de spaarrekening is nu behoorlijk hoog.
In samenwerking met de school en de kinderraad is besloten om een groot
deel hiervan te gebruiken voor het opknappen van het schoolplein.
De ouderbijdrage blijft gelijk aan afgelopen jaar.

Ouderbijdrage per kind
Maand waarin het kind op school komt:
1e kind
2e kind
Augustus 2019 €40
€40
December 2019
Januari 2020 €30
€30
April 2020

3e kind
€40

4e kind
€40

€30

€30

