Jaarverslag 2017/2018

Ouderraad CBS De Rank

Algemeen
Samenstelling ouderraad
De ouderraad is in schooljaar 2017/2018 als volgt samengesteld:

Pascal Kwakman
Linda van Staveren
Esther Bal
Nicole Neall
Barbara van Miltenburg
Cuinera Struik
Jolanda Te Wechel
Dave Roos
Marina Roos
Inge Zandbergen
Jacqueline Nieuwenhuizen
Geerte Snoek
Jacqueline Mooy

Voorzitter
Penningmeester
Lid
Lid
Secretaris
Lid (aftredend)
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Leerkracht (aftredend)
Leerkracht (aftredend)

Gedurende het hele schooljaar heeft de ouderraad voor en achter de schermen tal van
activiteiten verricht.
Dit is alleen mogelijk met de steun van hulpouders/verzorgers en het schoolteam. Zonder
deze hulp kunnen wij de activiteiten namelijk niet uitvoeren! Er zijn ook dit schooljaarpheel
veel ouders/verzorgers en teamleden die zich hebben ingezet voor onze school.
Namens de ouderraad willen wij iedereen via deze weg hartelijk bedanken voor zijn/haar
geweldige inzet!!

Rol van de ouderraad
De ouderraad is een uit ouders samengestelde groep die de schakel vormt tussen de ouders
en het team. Daarnaast zorgt zij voor ondersteuning en organisatie bij activiteiten zoals Sint,
kerst, pasen, schoolreisje, schoolversiering, ouderavonden enz. Ook de ouderbijdrage wordt
door de OR beheerd.

Financieel jaarverslag
Het financiële boekjaar loopt van 1 augustus 2017 t/m 31 juli 2018. In dit financieel
jaarverslag treft u de financiële verantwoording afgelegd door de ouderraad over het
schooljaar 2017/2018.

Kasstroomoverzicht 2017/2018
Inkomsten
Begroot
Ouderbijdrage €4500,00

Actueel
€4775,00

Uitgaven
Kinderboekenweek
Sinterklaas
Kerstmis
Pasen
Klassengeld
Sportshirts
Koningsspelen
Juffen/meesterdag
Afscheid groep 8
Algemene kosten
Totaal

Begroot
€ 250,00
€ 1260,00
€ 750,00
€ 300,00
€ 1000,00
€1000,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 450,00
€ 300,00
€5860,00

Actueel
€ 116,16
€ 1138,63
€ 746,30
€ 223,27
€ 1000,00
€ 980,40
€ 132,34
€ 165,49
€ 335,58
€ 295,20
€5133,37

Ouderbijdrage
Voor het schooljaar 2017/2018 is de hoogte van de ouderbijdrage gehandhaafd op het
niveau van de afgelopen 10 jaar, te weten € 25,00.
85% is er betaald, ten opzichte van voorgaande jaren is dit een stijging. Wij zijn dan ook erg
blij dat steeds meer ouders het belang zien van de ouderbijdrage. Want hoewel het een
vrijwillige bijdrage is, is deze bijdrage van enorm belang. Op deze manier kunnen wij alle
activiteiten blijven doen.

Schoolreisje
Voor de meesten is dit de leukste schooldag van het jaar: het schoolreisje!!
Met 3 volle bussen zijn we op 14 september naar het Dolfinarium geweest.
Wat was het jammer dat het zulk slecht weer was, zeker omdat we het jaar ervoor
schitterend weer hadden. Maar de kinderen hebben het prima naar hun zin gehad.

Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek kopen alle klassen een boek voor in de klas.

Sinterklaas
Hieronder vallen alle gemaakte kosten voor het Sinterklaasfeest. De ouderraad verzorgt elk
jaar het Sinterklaasfeest. Wij verzorgen o.a. de catering, waaronder snoepgoed en drinken,
het versieren van de school en wij zorgen ervoor dat Sint en zijn Pieten onze school bezoekt.
Uiteraard krijgen de Sint en zijn Pieten een cadeautje als dank voor hun komst naar onze
school.
Groep 1 en 2
Voor de meiden een prinsessen koffer gevuld met een prinsessenset en een kroontje.
Voor de jongens een piraten koffer gevuld met een verrekijker, ooglap, masker en een
klaparmband.
Groep 3
Voor de meiden een dagboek in cadeautas met muziek.
Voor de jongens een constructieset.
Groep 4 en 5
Voor de meiden, kaarsen maken
Voor de jongens een schuifvoetbal
In de schoen hebben de groepen 1 t/m 5 een afschiet ijsco gekregen.
Groep 6,7 en 8
Op de dag dat de groepen 1 t/m 5 iets in hun schoen hadden, lag er bij de bovenbouw iets
lekkers op hun tafel.
Op 5 december hebben ze van de pieten een mooie chocolade letter gekregen.

Kerst
Hieronder vallen de gemaakte kosten voor de versiering van de school, een klein presentje
voor alle kinderen.
De grote kerstboom op het plein kon er staan dankzij 1 van onze sponsoren,
dierenartspraktijk de Keerhoeve.
Dit jaar was er een kerstmarkt, deze werd georganiseerd door de OR en de
schoolpleincommissie, met als doel geld op te halen om de schoolpleinen op te knappen.
Alle kinderen hadden iets moois gemaakt en hebben dit verkocht tijdens deze markt.
De hamburgers en saté waren gesponsord door Zandbergen World’s Finest Meat en werden
verkocht aan de aanwezigen.
Ook was er nog een rad van fortuin, hierbij waren leuke prijzen te winnen. Iets wat we niet
hadden kunnen doen zonder alle sponsoren. Iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen zijn
wij zeer dankbaar. De markt was een groot succes.
Tijdens de markt is het prachtige bedrag van €2826,65 opgehaald, iedereen super bedankt!!!

Paasviering
Hieronder vallen de gemaakte kosten voor de paasviering zoals wat lekkers voor de pauze,
bordjes en bekers voor het ontbijt. Het ontbijt werd gemaakt naar aanleiding van lijsten die
bij de klassen ophingen, waar ouders/verzorgers op konden aangeven wat zij wilde
klaarmaken. Alle ouders/verzorgers die hebben meegeholpen heel erg bedankt.

Koningsspelen
De Koningsspelen zijn een gezamenlijk, actief en sportief Oranjefeest voor alle
basisschoolleerlingen in Nederland. Het doel van deze dag is om er leuke en sportieve dag
van te maken.
Dit jaar was het feest op school.
We zijn gestart met een heerlijk Koningsontbijt.
En daarna hebben we natuurlijk allemaal op het Koningsspelenlied “Fitlala” gedanst.
De OR heeft gezorgd voor wat lekkers tussendoor, de versieringen en alle spelletjes die
beschikbaar waren.
Wat hebben we geboft met het weer.
Na afloop kregen de kinderen nog een ijsje.

Meester/juffendag
Op deze dag worden de verjaardagen van de meesters en juffen gevierd met een groot
feest. De gemaakte kosten vanuit de ouderraad hiervoor waren, de pannenkoekenmix, wat
lekkers te eten en drinken voor in de kleine pauze.
Er zijn de hele ochtend verschillende spelletjes gedaan en als afsluiting werden er
pannenkoeken gegeten. Alle ouders/verzorgers die hebben meegeholpen met bakken en het
begeleiden van groepjes, heel erg bedankt hiervoor.

Musical/afscheid groep 8
Aan het einde van het schooljaar hebben de leerlingen van groep 8 afscheid genomen van
onze school. Het einde wordt altijd afgesloten met een musical. Dit jaar was de musical op 9
juli, na afloop was er nog een hapje en een drankje voor de genodigden op het schoolplein.
Dit werd verzorgd door de ouderraad. Alle leerlingen van groep 8 hebben namens de
ouderraad en de leerkrachten een roos gekregen.
Op de allerlaatste dag van groep 8 was er voor iedereen een ijsje, namens de ouderraad.

Algemene kosten
Hieronder vallen de kosten voor de bank, lief en leed; bloemetje of kaartje voor zieken en
ijsjes voor de achterblijvers als groep 3 t/m 7 op schoolreis is.
Dit jaar hebben we ook wijn- en frisdrank glazen aangeschaft voor avonden zoals
bijvoorbeeld de musical.

Klassengeld
De klassen krijgen dit om te besteden in de klassen. Bijvoorbeeld tekenmaterialen,
aankleding in de klas, leuke spellen, iets voor buiten spelen, eigenlijk alles wat extra is voor
de klas en leerlingen, maar waar vanuit school geen budget voor is. De onderbouw kreeg dit
jaar wat meer dan de midden- en bovenbouw.

Sportshirts
De sportshirts waren hard toe aan vervanging en omdat we vanuit de ouderraad maar een
beperkt budget hadden, zijn we op zoek gegaan naar sponsoren. Deze hebben we gevonden
en hierdoor hebben we 75 nieuwe shirts kunnen laten drukken. Via deze weg willen we de
sponsoren: MG Beveiliging, Berg Tegelwerken en dierenartspraktijk De Keerhoeve nogmaals
hartelijk danken. Omdat er ook nog behoefte was aan grotere maten, heeft MG Beveiliging
10 extra shirts gesponsord.

Tot slot
Wij hebben getracht alle inkomsten en uitgaven op een transparante manier weer te geven.
Heeft u toch nog vragen en/of opmerkingen? Dan horen wij dit graag.
Of heeft u een leuk idee en/of tip? Ook dit horen wij dan graag van u. Spreek een van ons
aan of stuur een e-mail naar: or@cbs-de-rank.net
Graag willen wij als ouderraad natuurlijk alle leerkrachten, andere medewerkers en
ouders/verzorgers bedanken, die zich dit jaar weer hebben ingezet ter ondersteuning van
alle activiteiten.
Met vriendelijke groet,
de Ouderraad

