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Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het jaarverslag 2017-2018 van de ouderraad (OR). Met dit verslag geven wij u
een overzicht van alle activiteiten die door de OR samen met het team van de school zijn
georganiseerd. Om inzicht te geven in hoe de ouderbijdrage is besteed, is ook het financiele overzicht over het afgelopen schooljaar en de begroting voor het schooljaar 2018-2019
bijgevoegd.
De OR vertegenwoordigt alle ouders/verzorgers van basisschool De Blokkendoos. Het hele
jaar zet de OR zich volledig in om voor uw kinderen leuke, creatieve en interessante activiteiten te organiseren.
Wij als ouderraad hebben veel zin in het nieuwe schooljaar en zullen ook dit jaar ons uiterste best doen om leuke activiteiten te organiseren. We hebben onze eerste vergadering
gehad en we hebben al weer een begin gemaakt met de voorbereidingen voor verschillende
activiteiten. Heeft u zelf ideeën of heeft u een vraag of opmerking laat het ons gerust
weten. Zo kunnen wij er samen met u en het schoolteam weer een fijn en leerzaam jaar van
maken voor onze kinderen. Wanneer het u leuk lijkt om bij de OR te komen, bent u natuurlijk ook van harte welkom, nieuwe ouders betekent namelijk ook weer nieuwe ideeën!
Tijdens de jaarvergadering kijken we terug op het vorig schooljaar. U bent dan van harte
welkom ! Ik nodig u graag uit om daarbij te zijn. Deze is op maandag 1 oktober om 20:00
uur in de aula van school.
Heel graag tot ziens,
Debby Janssen
Voorzitter Ouderraad

Voorzitter Ouderraad
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Overzicht activiteiten
schooljaar 2017 - 2018
Het afgelopen jaar zijn de leden van de ouderraad 7 keer bij elkaar geweest om te
vergaderen. Naast vaste agendapunten als het verslag van de vorige keer,
mededelingen vanuit het team en bespreken van ingekomen post wordt onder
andere gesproken over de activiteiten die binnenkort plaatsvinden en worden
festiviteiten die net voorbij zijn geëvalueerd.
Onderstaand volgt een overzicht van wat de ouderraad, vaak in samenwerking met
de leerkrachten, het afgelopen schooljaar allemaal heeft gedaan.
September
Bij het maken van de schoolfoto's heeft de ouderraad ervoor gezorgd dat iedereen
op tijd, op de juiste plaats was. De leden van deze werkgroep hebben de fotograaf
begeleidt en voor attributen gezorgd. Daarnaast zijn er de nodige veters gestrikt,
snoeten gepoetst en haren gekamd.
Oktober/november
De werkgroepen van Sinterklaas, Kerst en carnaval zijn gestart met hun
vergaderingen.
December
Een van onze werkgroepen ondersteunt Sinterklaas en zijn Pieten, en zorgt ervoor
dat zij op een leuke manier onthaald worden en dat ieder kind in de onderbouw een
cadeautje krijgt. Ook het surprisegeld voor de bovenbouw wordt door ons verzorgd.
Er is weer een actie gehouden voor de voedselbank. Ook deze is door ons
gecoördineerd.
Daarna was het tijd voor de Kerstviering. Samen met het team en verschillende
ouders is er een gezellige avond van gemaakt.
Februari
Er is weer volop gefeest met carnaval. Dit keer is er gekozen voor een gezamenlijk
4

Ouderraad
De Blokkendoos

carnaval. Met de 3 basisscholen in Loon op Zand, op initiatief van Filoz-Events. Het
was ontzettend veel werk, maar de kinderen vonden het heel erg leuk.
Maart
De leerlingen van groep 8 slaagden allemaal voor het EHBO-examen, en werden als
beloning door ons van cake en ranja voorzien.
April
Verder was er de jaarlijkse bloemenactie. Dit jaar kon er weer uit 6 verschillende
soorten/kleuren bloemen gekozen worden. De bloemenactie wordt volledig
gecoördineerd door de ouderraad. De opbrengst wordt uiteraard helemaal aan
activiteiten en materiaal voor de kinderen besteed. Dit jaar is er onder andere geld
gebruikt voor het aanschaffen van 2 duikelrekken en een schaduwdoek . Op 20 april
heeft de school weer meegedaan aan de Koningsspelen. Ook hier hebben wij ons
steentje bijgedragen.
Mei
De kinderen van groep 7 deden verkeersexamen. Bij deze nogmaals dank voor de
ouders die mee gepost hebben. Uiteraard hebben wij alle kinderen na afloop op
limonade en cake getrakteerd.
Wij hebben het Loonse Avondvierdaagse Comité gesteund met de inschrijvingen,
het verspreiden van de stempelkaarten en het uitdelen van de medailles op
donderdagavond.
Juli
De laatste maand was meteen één van de drukste. Er waren groepsuitjes en het
afscheid van groep 8. Er is weer gezorgd voor een leuk bedankje voor alle
hulpouders. Verder werd het jaarboek gepresenteerd. Ook hebben we afscheid
genomen van een paar van onze leden die jarenlang veel tijd en energie in de
ouderraad gestoken hebben.
Tussendoor is er ook nog 3 keer kleding ingezameld.
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Financieel jaarverslag 2017 – 2018
en begroting 2018 – 2019
Begroting
2017/2018
Baten
ouderbijdrage
advertenties jaarboek
opbrengst bloemen
rente
kledinginzameling
Totaal

Lasten
produceren jaarboek
sinterklaas
kerstmis
carnaval
schoolreisjes
eindfeest groep 8
bedankjes hulpouders
diversen
kosten bestuur
kosten bloemen
overschot
Totaal

Realiteit
2017/2018

Begroting
2018/2019

6.000,00
1.500,00
5.500,00
30,00
200,00

5.998,00
1.753,99
5.313,26
2,78
225,00

6.000,00
1.500,00
5.300,00
5,00
200,00

€ 13.230,00

€ 13.293,03

€ 13.005,00

1.500,00
1.350,00
700,00
350,00
2.700,00
300,00
300,00
280,00
350,00
3.600,00
1.800,00

1.753,99
1.307,60
675,27
124,89
2.961,45
317,17
227,50
-148,57
273,49
3.362,16
2.438,08

1.500,00
1.350,00
700,00
200,00
3.000,00
300,00
300,00
200,00
300,00
3.500,00
1.655,00

€ 13.230,00

€ 13.293,03

€ 13.005,00
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Balans
ACTIVA
Kas
Rabo courant
Rabo Spaar
Totaal

PASSIVA
EV Ouderraad
EV Bloemen
EV Jaarboek
Totaal

29-8-2018

1-8-2017

34,65
3.817,26
13.021,82

122,50
4.098,40
13.019,04

€ 16.873,73

€ 17.239,94

5.872,78
11.000,95
0,00

5.690,10
11.330,15
219,69

€ 16.873,73

€ 17.239,94
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Verslag jaarvergadering ouderraad 9 oktober 2017 deel 1
Aanwezig: Bernadette van den Elzen, Debby Jansen, Nick de Lange, Aad Schaareman,
Monique Schapendonk, Katja Stam, Arianne Vermeer, Miranda van der Meer, Lenneke de
Bruin, Elke Schleiffert, Marijke Broeders, Maartje van der Linden, Jennieke Dijks,
Nathalie van Leeuwen, Peter Mommertz, Lonneke Hertogh, Corina Fransen, Gabby Hamann,
Paula Jansma (namens MR).
Afwezig met kennisgeving:, Lia Vromans, Fabiënne Schellekens, Caroline van Lier.
1. Opening en mededelingen
Debby opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn geen mededelingen.
2. Verslag jaarvergadering d.d. 17 oktober 2016
Er zijn geen opmerkingen over het jaarverslag van 17 oktober 2016. In de notulen werd
gesproken over een mogelijkheid om elkaar als ouders beter te leren kennen. Bijvoorbeeld
door middel van een bbq of een ouderdisco. Willen we hier nog iets mee? Misschien is het
het meest van belang voor ouders van kleuters en eventuele instromers, zoals oa.
verhuizers. We denken dat de koffieuurtjes en ouderinfoavonden hier al voldoende in
voorzien. Willen we eventueel OR leden bij een koffieuurtje? Het is goed, zoals het nu is.
De notulen worden goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2016-2017
Debbie loopt de diverse activiteiten van vorig jaar door. Zie verslag.
4. Financieel verslag 2016-2017 en eindbevindingen kascontrole
Aad neemt afscheid als penningmeester. Er is een overschot, dit komt door de opbrengst
van de bloemenaktie. Eigen vermogen van de ouderraad is gedaald, hier is versiering voor
het eindfeest aangeschaft. Blijft het feit dat we voldoende geld hebben om te besteden
aan een mooi project. Heeft er iemand een idee?
Kascontrole is gedaan door Corina en Arianne, goedgekeurd. Maartje gaat dit jaar
meedraaien en neemt het aan het eind van het jaar over.
5. Inning ouderbijdrage 2017-2018
Ouderbijdrage is gevraagd en wordt geïnd.
6. Sluiting jaarvergadering
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Vergaderdata Ouderraad
2018 – 2019
In het schooljaar 2017/2018 komt de Ouderraad op de volgende data bijeen:

maandag 27 september 2018
maandag 1 oktober 2018 inclusief jaarvergadering, locatie: aula
maandag 12 november 2018
maandag 14 januari 2019
maandag 18 februari 2019
maandag 8 april 2019
maandag 27 mei 2019
maandag 17 juni 2019
Alle vergaderingen zijn in de teamkamer van school, tenzij anders vermeld.
Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur.
Deze vergaderingen zijn openbaar. Iedere ouder die hier graag bij aanwezig
wil zijn, is van harte welkom. Daarnaast kunt u voor vragen en opmerkingen ook
altijd terecht bij onze leden. Tevens zijn wij bereikbaar via het mailadres van
school, infodeblokkendoos@leerrijk.nl
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Leden Ouderraad
Voorzitter:
Debby Janssen
Mama van Tijn (groep 6a) en Cas (groep 4)
Werkgroepen: bloemenactie, eindfeest groep 8

Penningmeester:
Maartje van der Linden
Mama van Kim (groep 6a), Tino (groep 3a)
Werkgroepen: Kerst, penningmeester,
ouderbijdrage

Secretaris:
Bernadette van den Elzen
Mama van Giedo (groep 7) en Meike (groep 6a),
Karlijn en Tessa
Werkgroep: schoolplein
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Marijke Broeders
Mama van Thijs (groep 3b) en Maxx
Werkgroepen: Pasen, Koningsspelen,
avondvierdaagse, sinterklaas

Lenneke de Bruijn
Mama van Elin (groep 7), Nils (groep 5) en Silke
(groep 3b)
Werkgroepen: Koningsspelen, bedankje hulpouders,
schoolfotograaf

Lia Vromans
Mama van Frederieke (groep 8), Cathelijne (groep
6b) en Madelon (groep 4)
Werkgroepen: voedselbank
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Monique Schapendonk
Mama van Quincy (groep 6b) en Nicky
Werkgroepen: sinterklaas, Kerst, carnaval,
schoolreisjes, eindfeest groep 8,
schoolfotograaf

Fabienne Schellekens
Mama van Jasmijn (groep 8) en Romeé
Werkgroepen: fotograaf, voedselbank

Elke Schleiffert
Mama van Dorris (groep 3a), Lieuwe (groep 1a) en
Hugo
Werkgroepen: bedankje hulpouders, Koningsspelen
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Miranda van der Meer
Mama van Sam (groep 6a) en Sjuul (groep 5)
Werkgroepen: carnaval

Peter Mommertz
Papa van Jasmijn (groep 6b), Margot (groep 3a) en
Lilian (groep 3a)
Werkgroepen: schoolplein, Koningsspelen, verkeer,
bloemenactie

Jennieke Dijks
Mama van Leonieke (groep 3b), Jendrik
Werkgroepen: Kerst, bloemenactie
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Gabby Hamann
Mama van Mats (groep 2a) en Dex
Werkgroepen: avondvierdaagse, bloemenactie,
Pasen en sinterklaas.

De werkgroep speelplaats wordt ondersteund door Maurits Mevis.
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