
Jaarverslag 2020/2021

We komen alweer bijna aan bij het einde van dit schooljaar en dus is het
tijd om terug te kijken.

Afgelopen jaar bestond onze ouderraad uit de volgende leden:

Voorzitter: Wendy Putto-de Graaf
Secretaris: Geja Visser
Penningmeester: Louise Alma-Klaver
Leden: Rosanne Huijs

Cynthia inder maur
Karin Kikstra
Anja vd Beek
Larissa Vermeulen
Marije Tigchelaar

En namens de leraren Astrid Arendsen.

Inmiddels is Rosanne afgetreden en willen we haar nogmaals bedanken
voor haar inzet.
Cynthia heeft aangeven na dit jaar ook te stoppen en ook haar willen we
natuurlijk bedanken voor haar inzet.

Zodra we meer mogen organiseren zullen we weer opzoek gaan naar
nieuwe leden. Als u interesse heeft kunt u zich natuurlijk altijd
aanmelden via or.donbosco@sarkon.nl
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Afgelopen jaar konden we helaas weinig activiteiten organiseren door
corona.

Gelukkig kon groep 8 wel op kamp en hebben ze 3 dagen genoten op
Texel. Doordat ze met hun eigen klas gingen was dit nog te organiseren.
Ook zal er voor groep 8 dit jaar een musical komen, misschien niet zoals
we gewend zijn, maar er wordt hard gewerkt om de kinderen een mooi
afscheid te geven.

De schoolreisjes voor de overige klassen konden helaas niet doorgaan.

Gelukkig was er nog geen reisverbod voor Sinterklaas en zijn Pieten dus
zelfs tijdens een pandemie kwam hij gewoon langs op de Don Bosco
school. Met een paar aanpassingen in de organisatie hebben de
kinderen toch een mooie dag gehad.

Met kerst werd het al wat lastiger. We mochten niet met zijn allen in de
kerk zitten en traktaties mochten alleen nog voorverpakt. Als alternatief
mocht iedereen zelf een lekker ontbijt mee naar school nemen en lag er
een klein cadeautje voor de leerlingen klaar. Voor de kinderen die niet
naar school konden werden de cadeautjes uiteindelijk thuis gebracht.

Met Pasen was daar ineens de paashaas. Een van de stagiaires van de
school hees zich in een paashaaspak, waardoor er geen mensen van
buitenaf de school in hoefde. De ouderraad had weer een leuk presentje
gemaakt in de vorm van paaseitjes en zo konden we dit toch nog een
klein beetje vieren.

Helaas was het hierna over met de pret en konden we nog weinig doen
als ouderraad, achter de schermen gingen we natuurlijk door met kijken
naar de mogelijkheden. Vergaderen deden we via meet, wat in begin wel
een uitdaging was en bespraken we of alles goed was gegaan.

Ook hebben we nagedacht hoe we dit jaar toch positief en leuk voor de
kinderen kunnen afsluiten. Na brainstormen over wat mogelijk is tijdens
corona, overleg met leraren en goed te kijken naar wat financieel
mogelijk is, kunnen wij melden dat we de laatste week een feestweek op



het programma hebben staan. Er wordt elke dag wat leuks
georganiseerd, van een traktatie op een dag tot een paar uurtjes een
leuke activiteit maar elke dag staat er wat leuks op de planning. De
maandag pakken we in ieder geval meteen groots uit. U zult hier in
kwieb meer over lezen.

Tot slot nog een kijkje in de Financiën:

Er is dit jaar geen geld voor het schoolreisje geïnd en na overleg
besloten om het geld voor de excursies samen met het geld dat over
was van activiteiten in de feestweek te stoppen.

We hopen volgend jaar weer een schoolreis te mogen plannen, we
houden u hiervan op de hoogte.
de kosten voor volgend jaar voor groep 1 t/m 7 blijven gelijk. De
ouderbijdrage blijft €15 (Ouderbijdrage en excursiegeld) Schoolreisje
€30, in totaal dus €45.

Voor groep 8 is besloten om het geld voor kamp groep 8 met €5 te
verhogen, omdat we zeker als het minder weer is en we dus meer
binnenactiviteiten hebben we vaak net niet uitkwamen met het budget en
er geen ruimte is om een keer wat lekkers te halen of wat extra’s te
doen. Voor groep 8 komen de kosten dus op €15 euro ouderbijdrage en
€95 euro voor het kamp in totaal betaald u dus €110.

Afgelopen jaar is het schoolgeld via Kwieb geregeld u kreeg online een
link in kwieb en kon direct het schoolgeld overmaken. Voor ons als
ouderraad erg fijn en overzichtelijk en we merkten dat het gemak voor u
als ouders ook gewaardeerd werd. Voor elke transactie wordt er door
Kwieb 50ct gerekend. Afgelopen jaar heeft de ouderraad deze kosten op
zich genomen en er is besloten dat we dit aankomend jaar ook zullen
doen. Na dat jaar wordt er opnieuw naar de ouderbijdrage en het
schoolgeld gekeken en besluiten we of we dat gelijk houden of dat er
een verhoging noodzakelijk is.



Een paar weken terug is er een kascontrole uitgevoerd door Martine
Dijkstra en Sabrina Kroder. We zijn blij te horen dat ze alles hebben
goedgekeurd. De complimenten voor Louise dat ze alles keurig op orde
heeft. Martine en Sabrina bedankt voor jullie tijd. 1 van deze dames zal
de controle volgend jaar weer op zich nemen en we zoeken nog een
ouder die haar volgend jaar en dan het jaar daarop weer zou willen
helpen. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar
penningmeesteror.donbosco@sarkon.nl.

Onderstaand een financieel overzicht van het afgelopen jaar:

financieel verslag
2020-2021

inkomsten verwacht ontvangen
groep 8 € 2.700,00 € 2.700,00
schoolreis gr 1/7 € 5.040,00 € 30,00
ouderbijdrage € 2.500,00 € 3.441,00

excursiegeld € 500,00 € -

geen
excursies
ivm corona
geld
gedoneerd
voor de
feestweek

totaal 0 0

uitgaven Begroot Inkomsten Uitgaven
schoolreis € 30,00
Schoolreisje gr 3 t/m
7 € 4.110,00 € - € -
Schoolreisje groep
1/2 € 1.800,00 € - € -
kamp € 2.700,00
Schoolkamp gr 8 € 2.700,00 € - € 2.724,82
ouderbijdrage € 3.441,00
Sinterklaas € 1.010,00 € 832,95
Kerst € 560,50 € 423,00
Carnaval € 78,30 € -
Pasen/Vastenactie € 66,00 € 94,89
sponsorloop € 33,00 € -
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Koningsspelen € 105,00 € -
Klassenbudget € 200,00 € 180,00
Lief & Leed € 250,00 € 18,95
overig € 200,00 € 201,67
musical 19/20 € 506,30 € -
excursie € -
excursie incl
spaargeld 2019/2020 € 1.928,99 € 1.448,99 € 0,00

spaargeld start '20/21 € 2.497,72
excursie spaargeld
start '20/21 € 1.448,99

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar or.donbosco@sarkon.nl
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