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1 Inleiding 

De vakantie staat al weer voor de deur. Daarmee is het tijd voor een terugblik op 
het afgelopen schooljaar. 

Ook dit jaar heeft de Oudervereniging weer meegeholpen bij verschillende buitenschoolse 

activiteiten, soms door mee te helpen bij de organisatie, soms door de boodschappen te 

doen en soms door een financiële bijdrage. Een aantal van de activiteiten waaraan 

bijgedragen is, zijn het Sinterklaasfeest, het kerstdiner en paasontbijt, 20 jarig bestaan van 

de Klimboom, afscheid van meester Robert en de avondvierdaagse. In dit jaarverslag kunt u 

lezen op welke manier aan de verschillende activiteiten bijgedragen is door de 

Oudervereniging. 

De buitenschoolse activiteiten zijn niet mogelijk zonder hulp. Daarom wil ik hier van de 

gelegenheid gebruik maken alle mensen te bedanken voor hun hulp bij de verschillende 

activiteiten. Teamleden, leden van de Medezeggenschapsraad en Ouderraad en natuurlijk 

alle ouders die met enthousiasme hebben meegeholpen om de activiteiten mogelijk te 

maken: hartelijk bedankt! 

Ik wens u allen een heel fijne zomervakantie. 

 

Annemarie Gerrets  

Voorzitter Oudervereniging de Klimboom 
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2 Werkgroepen 

20 jarig bestaan en afscheid meester Robert 
Vrijdag 20 november 2016 was een feestdag! Omdat de Klimboom 20 jaar bestond vierde de 

hele school feest. Deze dag begon voor de leraren met een heerlijke slagroomtaart, welke is 

gesponsord door de Hema. De OR had op deze taart een foto van alle kinderen van de 

Klimboom laten afdrukken. Alle kinderen hadden deze dag meerdere workshops, variërend 

van dans, rap tot muziek maken. Aan het eind van de dag zou alles samen gegoten worden 

tot een fantastische voorstelling voor alle ouders en familieleden van de kinderen.  

Om deze dag voor de kinderen ook een feestelijk tintje te geven had de OR voor alle 

kinderen een aantal heerlijkheden geregeld. Zo starten alle kinderen met een plakje cake en 

een glas limonade in een feestelijke beker. Tussen de muziekworkshops door konden de 

kinderen genieten van een appel, welke gesponsord was door de ouders van Floris uit de 

Koele kikkers. 

Omdat het een feestdag was bleven alle kinderen lunchen op school. Een groot succes, want 

alle kinderen zaten lekker in de klas voor de tv hun broodje knakworst op te eten.  

Meester Robert is gedurende deze dag alle klassen langs gegaan om afscheid te nemen van 

alle kinderen. Tijdens deze bezoekjes werden herinneringen opgehaald en konden de 

kinderen vragen aan meester Robert stellen. Veel kinderen vroegen waarom hij weg ging, of 

die andere school leuker was. Meester Robert zei dat hij alle kinderen heel erg zou gaan 

missen, maar dat zijn nieuwe school dichter bij zijn huis stond en dat hij na alle jaren een 

andere school ook wel net zo goed als de Klimboom wilde maken! De OR had geregeld dat 

een paar weken geleden een prachtige groepsfoto van alle kinderen en leraren van de 

Klimboom was gemaakt. Meester Robert heeft de gemaakte en afgedrukte foto in de klas 

aan alle kinderen als afscheidscadeau geven. Gedurende de gehele dag liepen twee moeders 

van de OR met meester Robert mee, om deze dag middels film en foto vast te leggen. Een 

selectie van de gemaakte foto’s staan op de Klimboomsite. Meester Robert ontvangt als 

afscheidscadeau een film en fotoboek van de OR van deze feestelijke dag. 

De dag eindigde voor de kinderen met een fantastische voorstelling in de grote gymzaal. 

Alle klassen mochten hun kunsten laten zien. En wat was er veel publiek! Elke voorstelling 

ontving een daverend applaus van alle aanwezigen. Omdat we vandaag ook afscheid 

namen van meester Robert ontving hij van alle kinderen een prachtig schilderij met 

tekeningen gemaakt door de kinderen van de Klimboom. Het schilderij is zo mooi 

geworden, dat de OR er ook een heeft geschonken aan de school. Het schilderij is te 

bewonderen in de Aula van de school. 

Na het feestelijke optreden door alle kinderen was er gelegenheid om afscheid van meester 

Robert te nemen in de aula van de school. De OR had als ontvangst een glaasje Prosecco 

klaar staan. Dit om de feestelijke dag af te sluiten en de afscheidsborrel van meester Robert 

te openen. Helaas was hier weinig animo voor. Dit om de feestelijke dag af te sluiten en de 

afscheidsborrel van meester Robert te openen. Helaas was hier weinig animo voor. 
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Sinterklaas 
De OR heeft ook dit jaar weer mee geholpen met de organisatie rondom het 

Sinterklaasfeest. 

Als eerste zijn wij begonnen, door op een avond, de hele school te versieren met nieuwe 

versieringen. Alle algemene ruimtes zijn versierd, waardoor de gehele school in 

sinterklaassferen gehuld was. 

Vervolgens heeft de OR voor alle kinderen schoencadeautjes gekocht (waarbij zoveel 

mogelijk rekening gehouden is met allergieën).  

Op woensdag 30 november was het zover. Alle kinderen stonden buiten op het schoolplein 

volop liedjes te zingen. Allemaal toch wel een beetje zenuwachtig tot de Sint met 2 

Pietenvrienden aankwam in 2 versierde bakfietsen. Sinterklaas en de pieten gaven heel veel 

kindjes al een handje en wat pepernoten. Verder werd er met Pepernoten gestrooid voordat 

de Sint welkom geheten werd door Marloes.  

Binnen ging het feest verder. Op het podium werden de Sint en Pieten verder welkom 

geheten en toegespeeld door de pietenband. Tussen de liedjes door werden de kinderen uit 

de bovenbouw naar voren geroepen en vertelde de Sint wat er over hun in het grote boek 

stond. Later zouden de Pieten in deze bovenbouwgroepen nog de zakken met het 

groepscadeau langs brengen. Deze samenkomst met alle klassen werd feestelijk afgesloten 

door een dansje van de Pieten, waarbij de kinderen allemaal mee mochten doen. 

Na dit feestelijke ontvangst hebben de Sint en Pieten alle tussenbouw en middenbouw 

verblijd met een klassenbezoek. In de klassen werd gezongen, gedanst en verhaaltjes verteld 

uit het grote boek. Bij het verlaten van alle klassen, werden er pepernoten uitgedeeld (ook is 

er rekening gehouden met glutenvrije pepernoten) en bleven er zakken met individuele 

cadeautjes voor alle kinderen achter. Ook bleef er een zak met een klassencadeau achter. 

De kleuters (onderbouw) kwamen allemaal samen in de gymzaal. Hier werd o.a. het liedje 

“zwarte Piet ging uit fietsen” gezongen. Tijdens het liedje lieten de Pieten zien hoe goed zij 

echt konden fietsen. Zij deden hun best door rondjes om de kinderen te fietsen op een klein 

fietsje. De meester en juffen kregen de zakken met cadeautjes mee, om in de groep aan alle 

kinderen uit te delen. 

Rond 12.00 uur gingen Sint en zijn Pietenvrienden er weer vandoor met mooie tekeningen 

en andere prachtige knutselwerkjes van de kinderen. Sinterklaas verheugd zich nu al weer 

op zijn verjaardag volgend jaar! 

Kerst 
De OR heeft dit jaar met behulp van ouders de hal boven en beneden in de kerststemming 

gebracht. Op de donderdag voor de kerstvakantie werd de kerstmusical weer in de 

Ludgeruskerk gespeeld. Dit jaar werd die verzorgd door de kinderen van groep 5. (Dolle 

Dolfijnen, de Pittige Pinguïns en de Zotte Zebra’s). Na de mooie musical gingen alle 

kinderen naar school voor het kerstdiner (gefinancierd door de OR). Langs de trappen 
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stonden allemaal gekleurde led lampjes. Het zag er gezellig uit en we hadden op deze 

manier geen last van de wind. Ook stonden er twee vuurkorven bij de ingang van de school.  

Terwijl de kinderen van hun kerstdiner genoten werd er door de Oudervereniging een 

kerstborrel verzorgd voor de ouders. Het was een drukbezochte en gezellige borrel. Dit jaar 

hadden we hulp van Thuis Lunch en Living. Alle ouders hebben genoten van een heerlijk 

buffet.  

Het oude jaar werd op vrijdagochtend feestelijk afgesloten met kinderchampagne en 

Nieuwjaarsrolletjes. Dit was verzorgd door de Oudervereniging. Ook heeft de 

Oudervereniging ervoor gezorgd dat de kerstversiering weer netjes opgeruimd werd voor de 

kerstvakantie. 

Carnaval  
De OR heeft gezorgd voor drinken en iets lekkers tijdens de carnavalsmiddag op school. 

Verder is de grote hal en de hal bij de kleuters versierd met ballonen, terpentine en 

vlaggetjes. Eén van de ouders van de OR heeft de Raad van 11 begeleid bij het bezoeken 

van de groepen.  

De leerlingen die door de raad van 11 verkozen waren tot mooist verkleed, kregen een beker 

en een medaille uitgereikt op het podium door 2 leerkrachten. 

Tijdens het carnaval vieren in de grote hal hebben kinderen uit de groepen 3 t/m 5 

optredens gegeven. Alle kinderen konden met hen meezingen en mee hossen. Dit werd als 

gezellig en leuk ervaren. 

Pasen  
De oudervereniging is verantwoordelijk voor het verdelen van het geld van het paasontbijt 

over de stamgroepen. De stamgroepouders zorgen vervolgens voor een paasontbijt in de 

stamgroep. Ook dit jaar bleek het budget weer voldoende te zijn. 

Een andere taak van deze activiteit is het boodschappen doen voor de palmpaasstokken en 

voor het matzes eten (gedoopt in rood druivensap) wat gebeurd in de week voor Palmpasen. 

Half februari is het eerste contact gelegd met de leraren om af te stemmen welke 

boodschappen er gehaald moeten worden en wanneer de spullen allemaal op school moeten 

zijn. De boodschappen zijn bij de Plus (Marcel van Ommen) besteld. Bij het bestellen van 

de boodschappen is er ook rekening gehouden met de kinderen die een allergie hebben. Ook 

dit jaar is het allemaal weer gelukt om de boodschappen op tijd op school te hebben.  

Koningsspelen 
Dit jaar is de aanmelding vanuit school voor de sportvelden niet goed gegaan waardoor de 

bovenbouw leerlingen niet mee konden doen op de sportvelden en op koningsdag op school 

bleven. Helaas bleken er op korte termijn ook te weinig ouders te zijn die deze dag konden 

komen helpen met een alternatief programma waardoor er uiteindelijk gekozen is voor een 

dagprogramma in de klassen. De juffen en meesters hebben allen een eigen programma 

gemaakt waarbij het zingen van het koningslied en het gebruik van het springkussen erg 

leuk is gevonden. Vanuit de OR is geregeld dat de ontbijtpakketten vanaf de Jumbo op 
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school kwamen en verdeeld zijn in de klassen. Het ontbijt is aangevuld met ontbijtkoek; ook 

is er gezorgd voor glutenvrije spullen. Voor halverwege de ochtend is er aan alle leerlingen 

een pakje drinken en een koek uitgedeeld. Het springkussen welke buiten bij de kleuters 

stond, is gefinancierd door de OR. 

Avondvierdaagse 
De avondvierdaagse viel dit jaar van 16 mei t/m 19 mei. De opkomst was erg hoog: 238 

deelnemers. We hebben nog nooit zo veel deelnemers gehad. Vooral bij de kleuters was er 

veel animo: maar liefst 69 kleuters deden mee. 

Ongeveer halverwege de route was er elke dag weer een pakje drinken en wat lekkers voor 

de kinderen. De volwassenen die bij de 10 km meeliepen kregen ook wat lekkers en een 

kopje koffie of thee. Op de laatste dag waren er weer ijsjes, vlak voor de intocht. De vader 

van Sam en Fien van Ommen heeft de Klimboom dit jaar gesponsord met ijsjes voor alle 

kinderen. 

Schoolfotograaf 
De oudervereniging is verantwoordelijk voor het organiseren van de jaarlijkse schoolfoto’s. 

Dit jaar hebben wij besloten om dezelfde fotograaf als vorig jaar te kiezen, Foto Verreijt. 

Zij zijn op dinsdag 11 april met drie fotografen naar ons toe gekomen. Er is van alle 

kinderen een serie foto’s gemaakt, van ingezoomd, tot geheel in beeld. Dit jaar hebben is 

ervoor gekozen om de klassenfoto’s buiten te maken op het klimrek, met op de achtergrond 

het logo van de school. Daarnaast zijn er natuurlijk de broertje-zusje-foto’s gemaakt die bij 

elkaar op school zitten. Ook dit jaar was er weer de mogelijkheid voor de broertje-zus-foto 

die niet bij elkaar op school zitten.  

Alle ouders hebben een inlogcode gekregen en hiermee kunnen zij zelf de foto’s kiezen die 

ze willen. We hebben veel positieve reacties ontvangen van ouders en van school. 

Lief en Leed 
In bijzondere gevallen (jubilea, welkom, geboorte, ziekte, afscheid e.d.) verzorgt de 

oudervereniging een kleine attentie. Ook dit jaar hebben we kaarten en bloemen verzorgd 

bij ziekte en overlijden om degene een hart onder de riem te steken. Alle docenten die de 

Klimboom hebben verlaten dan wel het team zijn komen versterken hebben een leuke 

attentie ontvangen namens alle leerlingen. Dan wel om de docent te bedanken voor de 

leuke tijd, dan wel om de docent welkom te heten op deze leuke school!  

Vindt u dat wij als Ouderraad meer aandacht kunnen besteden aan ‘lief of leed’ binnen de 

school? Laat het ons weten! U kunt ons bereiken via de mail: or@kbsklimboom.nl 

Afscheid 8ste jaars 
Omdat het afscheid van groep 8 altijd na de jaarvergadering plaats vindt is dit een stukje 

over het afscheid van 2016. 

De OR verzorgt en financiert de catering bij het afscheid van groep 8. In 2016 heeft school 

ervoor gekozen om een keer iets anders te willen dan een musical. Er is gekozen voor een 

mailto:or@kbsklimboom.nl
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opzet, zoals het programma “de wereld draait door”, omgedoopt tot “groep 8 draait door”. 

Hierbij werden door de kinderen van groep 8 onderling zelf groepen gevormd. En met hun 

eigen groep mochten ze een item verzorgen voor in “groep 8 draait door”. De invulling 

voor het desbetreffende item, mochten ze zelf helemaal vrij invullen. Dit zorgde voor een 

breed aanbod aan entertainment op de afscheidsavond.  Vooraf aan de avond was er voor 

de ouders koffie of thee. Tussen de stoelen, waar de ouders op zaten, stonden tafels gezellig 

gedekt met bloemen, waterkannen, bekers en schaaltjes met nootjes. In de pauze werden de 

tafels weer aangevuld. De ouders kregen ondertussen nog een kopje thee of koffie, met wat 

lekkers. Nadat “groep 8 draait door” was afgelopen, hielden de stamgroepleiders nog een 

praatje over iedere leerling. De kinderen kregen ook nog een aandenken van de Klimboom 

mee, een USB-stick en natuurlijk de afscheidsfoto met alle 8ste jaars. Na het officiële 

afscheid, werd er gezamenlijk nog afgesloten met een drankje en een hapje. Het was een 

zeer geslaagde avond! 

De leerlingen van groep 6,7 en 8 hebben ook onderling afscheid genomen tijdens een 

afscheidsuitje. Ze zijn allemaal gaan zwemmen en hebben een disco avond gehad.  

Sportmomenten 
Er vinden gedurende het schooljaar diverse buitenschoolse sportactiviteiten plaats. De 

oudervereniging heeft een bijdrage geleverd in het coördineren hiervan en een financiële 

bijdrage geleverd. 

Medezeggenschapsraad 
Ook dit schooljaar hebben Robert, Marloes en Ludo ervoor gezorgd dat de Ouderraad op 

de hoogte bleef van gebeurtenissen en zaken die besproken worden binnen de MR. Verder is 

er weinig communicatie geweest tussen de Ouderraad en de MR. Dit is niet als gemis 

ervaren. 

Bijdrage schoolbibliotheek 
Ieder jaar levert de oudervereniging een bijdrage aan de schoolbibliotheek. School is op dit 

moment bezig om een inventarisatie te maken van de wensen van alle klassen binnen de 

school. Zodra de wensenlijst van school bekend is zal de OR voor alle verschillende 

leesniveaus leesboeken ter waarde van 450 euro aanschaffen. Doelstelling is om de boeken 

daadwerkelijk dit schooljaar nog aan te schaffen. Daarnaast heeft school aangegeven dat de 

schoolbibliotheek aan de magere kant is. De OR heeft in de begroting van schooljaar 2017-

2018 een ruimer budget vastgesteld voor de aanschaf van boeken. 

3 Financieel 
In de financiële paragraaf wordt verslag gedaan omtrent de door de Ouderraad ontvangen 

inkomsten en gedane uitgaven gedurende het schooljaar 2016-2017. Tevens wordt inzicht 

verschaft in de financiële positie ultimo schooljaar 2016-2017. 
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De kascommissie, bestaande uit Bas Brussaard en Sander van de Rijdt komt binnenkort 

bijeen om onderstaande gegevens te toetsen. Indien de jaarvergadering doorgang vindt zal 

de kascommissie verslag uitbrengen omtrent haar bevindingen.  

Balans en resultatenrekening per 27 juni 2017 
De cijfers worden conform het factuurstelsel verantwoord.  

 

Het resultaat ad € 4.216,95 negatief is onttrokken aan het eigen vermogen. De vrije 

bestedingsruimte van het eigen vermogen is hierdoor gedaald tot € 1.554,36 (minimale 

ondergrens betreft € 5.000). Het negatieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door de 

eenmalige bijdrage van de Oudervereniging voor de aanschaf van I-pads voor de leerlingen.  

De daling van de totale balanspositie komt voornamelijk doordat de afwikkeling van de 

door de oudervereniging geïnde kampgelden binnen het schooljaar heeft plaats gevonden.  

De Klimboom bestond in schooljaar 2016-2017 20 jaar! Dit heugelijk feit is in november 

2016 middels een muzikaal schoolfeest uitgebreid gevierd. De gereserveerde € 800,00 is niet 

volledig besteed. De oudervereniging heeft de jaarlijkse reservering voor het schoolfeest 

2021-2022 derhalve verlaagd van € 200,00 naar € 125,00 per jaar. 

Activa 2015-2016 2016-2017 Eigen en Vreemd vermogen 2015-2016 2016-2017

Kas € 114,68 € 1.190,88 Eigen vermogen € 10.771,31 € 6.554,36

Giro betaalrekening € 231,57 € 7,63 Reservering schoolfeest € 800,00 € 519,31

Giro Spaarrekening € 21.170,23 € 6.711,53 Reservering etentje OR € 400,00 € 200,00

Vooruitbetaalde bedragen € 0,00 € 0,00 Nog te betalen bedragen € 9.955,00 € 960,00

Nog te ontvangen bedragen € 409,83 € 323,63

€ 21.926,31 € 8.233,67 € 21.926,31 € 8.233,67

Balans
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De ouderbijdrage bedraagt EUR 25 per leerling, dit bedrag is al 14 jaar gelijk gebleven! Nog 

steeds biedt het genoeg ruimte om voldoende activiteiten te organiseren voor alle kinderen 

op school. Het negatieve resultaat ad € 4.216,95 is aan het eigen vermogen onttrokken. 

Realisatie begroting schooljaar 2016-2017 
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de daadwerkelijke uitgaven gedurende het schooljaar 

2016-2017 versus de begroting. 

Kosten Begroot 2016-2017 Opbrengsten Begroot 2016-2017

Sinterklaas € 1.750,00 € 1.626,36 Ouderbijdrage € 6.750,00 € 6.717,50

Kerst € 1.159,00 € 1.258,16 Ouderbijdrage school € 220,00 € 220,00

Carnaval € 50,00 € 62,96 Ontvangen rente € 40,00 € 41,30

Pasen € 706,00 € 755,92

Lentemarkt € 100,00 € 0,00

Koningsspelen € 300,00 € 159,39

Schoolfeest € 200,00 € 200,00

Avond-4-daagse € 100,00 € 56,77

Schoolfotograaf € 0,00 € 0,00

Lief & Leed € 250,00 € 274,35

Afscheid 8ste jaars € 850,00 € 668,45

Sportmomenten € 200,00 € 200,00

Koffie & thee momenten € 0,00 € 0,00

Schoolbibliotheek € 450,00 € 450,00

Bank & portokosten € 300,00 € 283,39

Overige kosten € 200,00 € 200,00

Bijdrage I-pad leerlingen € 0,00 € 5.000,00

€ 6.615,00 € 11.195,75 € 7.010,00 € 6.978,80

Resultaat boekjaar -€ 4.216,95

Winst & verliesrekening
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De totale kosten betreffen € 11.195,75. De overschrijding van het budget komt voornamelijk 

door de bijdrage aan de aangeschafte I-pads. De ouderraad is aangaande de gebudgetteerde 

kosten binnen het gestelde budget van € 6.615,00 gebleven.  

  

2016-2017 Realisatie Verschil Toelichting

Kosten Begroot 2016-2017

Sinterklaas € 1.250,00 € 1.237,41 € 12,59 Groepscadeau EUR 40 per klas, Surprise voor alle kinderen EUR 

3€ 500,00 € 388,95 € 111,05 Sinterklaas & pieten / boodschappen: Kosten inhuur Sint 

stijgenKerst € 909,00 € 888,00 € 21,00 Diner EUR 3 per ll/docent -->303 personen

€ 250,00 € 370,16 -€ 120,16 Boodschappen

Carnaval € 50,00 € 62,96 -€ 12,96 Ballonnen en drinken

Pasen € 606,00 € 626,00 -€ 20,00 Ontbijt EUR 2 per ll/docent --> 313 personen 

€ 100,00 € 129,92 -€ 29,92 Boodschappen

Lentemarkt € 100,00 € 0,00 € 100,00 Lentemarkt ging wegens schoolfeest niet door

Koningsspelen € 300,00 € 159,39 € 140,61 Boodschappen & springkussens

Schoolfeest € 200,00 € 200,00 € 0,00 Jaarlijkse reservering voor schoolfeest(1x / 5jaar)

Avond-4-daagse € 100,00 € 56,77 € 43,23 Boodschappen

Schoolfotograaf € 0,00 € 0,00 € 0,00 Geen kosten aan verbonden

Lief & Leed € 250,00 € 274,35 -€ 24,35 Afscheid, welkom, beterschap docenten 

Afscheid 8ste jaars € 200,00 € 288,45 -€ 88,45 Afscheidscadeau

€ 450,00 € 230,00 € 220,00 Schoolactiviteit, disco en afscheidseten groep 8

€ 200,00 € 150,00 € 50,00 Hapje & drankje: omvat nu 3 groepen (6,7,8)

Sportmomenten € 200,00 € 200,00 € 0,00 Vaste jaarlijkse bijdrage

Koffie & thee momenten € 0,00 € 0,00 € 0,00 Geen kosten aan verbonden

Schoolbibliotheek € 450,00 € 450,00 € 0,00 Vaste jaarlijkse bijdrage

Bank & portokosten € 300,00 € 283,39 € 16,61 Kosten IBANC en betalingsverkeer

Overige kosten € 200,00 € 200,00 € 0,00 Jaarlijkse reservering etentje OR

€ 6.615,00 € 6.195,75 € 419,25

Nadere bestemming voor bepalen € 395,00 € 5.000,00 -€ 4.605,00 Bijdrage aan I-pads leerlingen

€ 7.010,00 € 11.195,75 -€ 4.185,75
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Voorstel begroting schooljaar 2017-2018 
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de verhouding tussen de begroting schooljaar 2016-

2017, de realisatie schooljaar 2016-2017 en de door de Oudervereniging vastgestelde 

begroting voor het schooljaar 2017-2018.  

 

De kosten zijn ten opzichte van de realisatie schooljaar 2016-2017 gestegen. Belangrijkste 

reden hiervoor is gelegen in: 

 De stijging van de leerlingaantallen.  

 Het uitbreiden van de carnaval viering op school. 

 Een eenmalige verhoging van de bijdrage schoolbibliotheek (zie voor een nadere 

toelichting werkgroep bijdrage schoolbibliotheek).  

De oudervereniging heeft de jaarlijkse reservering voor het schoolfeest naar beneden 

bijgesteld. Tevens is het budget voor de kerstborrel naar beneden bijgesteld. In overleg met 

school wordt er gekeken naar een alternatieve invulling, waarbij het gezellig samen zijn van 

ouders een van belangrijke uitgangspunten blijft.   

Bovenstaande resulteert in een bedrag ad € 498,00 waarvoor gedurende het schooljaar een 

bestemming bepaalt zal worden. In welke mate er het komende jaar gebruik zal worden 

gemaakt van de vrije bestedingsruimte van het eigen vermogen zal afhangen van de actuele 

gebeurtenissen. Mochten u als ouder ideeën hebben over een leuke activiteit te organiseren 

binnen school, dan horen we die heel graag. U kunt deze mailen naar: or@kbsklimboom.nl. 

 

Marion Frizo Penningmeester Oudervereniging Katholieke Jenaplanschool de Klimboom. 

Begroting Realisatie Voorstel Toelichting

Kosten 2016-2017 2016-2017  2017-2018

Sinterklaas € 1.250,00 € 1.237,41 € 1.277,00 # 279 leerlingen surprise EUR 3 en groepscadeau 11 groepen x EUR 40

€ 500,00 € 388,95 € 500,00 Sinterklaas & pieten / boodschappen: Kosten inhuur Sint stijgen

Kerst € 909,00 € 888,00 € 912,00 # 304 (279 leerlingen, 25 docenten en stagiaires) diner EUR 3 p.p.

€ 250,00 € 370,16 € 150,00 Boodschappen, deels met bijdrage ouders borrel / versiering

Carnaval € 50,00 € 62,96 € 150,00 Boodschappen, versiering, feest Prins Carnaval uitbreiden

Pasen € 606,00 € 626,00 € 608,00 # 304 (279 leerlingen, 25 docenten en stagiaires) ontbijt EUR 2 p.p.

€ 100,00 € 129,92 € 125,00 Boodschappen

Lentemarkt € 100,00 € 0,00 € 100,00 Bijdrage aan lentemarktactiviteit (nader te bepalen)

Koningsspelen € 300,00 € 159,39 € 300,00 Activiteiten voor kinderen uitbreiden

Schoolfeest € 200,00 € 200,00 € 125,00 Jaarlijkse reservering voor schoolfeest(1x / 5jaar)

Avond-4-daagse € 100,00 € 56,77 € 100,00 Bijdrage OR versnapering onderweg

Schoolfotograaf € 0,00 € 0,00 € 0,00 Geen kosten aan verbonden

Lief & Leed € 250,00 € 274,35 € 250,00 Afscheid, welkom, beterschap docenten 

Afscheid 8ste jaars € 200,00 € 288,45 € 270,00 Afscheidscadeau groep 8 (# 25 leerlingen)

€ 450,00 € 230,00 € 190,00 Schoolactiviteit groep 8, incl eten (# 25 leerlingen EUR 7,50)

€ 30,00 Afscheidsavond bovenbouw van groep 8 (ongeveer EUR 1,25 per leerling)

€ 200,00 € 150,00 € 150,00 Hapje & drankje: omvat nu 3 groepen (6,7,8)

Sportmomenten € 200,00 € 200,00 € 200,00 Vaste jaarlijkse bijdrage

Koffie & thee momenten € 0,00 € 0,00 € 0,00 Geen kosten aan verbonden

Schoolbibliotheek € 450,00 € 450,00 € 800,00 Bijdrage verhoogd om schoolbibliotheek aan te vullen (eenmalig)

Bank & portokosten € 300,00 € 283,39 € 300,00 Kosten IBANC en betalingsverkeer

Overige kosten € 200,00 € 200,00 € 200,00 Jaarlijkse reservering etentje OR

€ 6.615,00 € 6.195,75 € 6.737,00

498,00€           

€ 7.235,00

mailto:or@kbsklimboom.nl

