Verslag ouderraad
schooljaar 2016 / 2017

Voor u ligt het jaarverslag 2016-2017 van de ouderraad. Hierin leggen wij (ouderraad) verantwoording af aan de
ouders van onze school over wat wij met uw geld hebben gedaan. De ouderbijdrage is voor komend schooljaar
wederom € 45 euro per kind en daar zijn wij erg trots op! In tijden waarin alles duurder wordt krijgen wij het voor
elkaar om de ouderbijdrage op gelijk peil te houden.

Samenstelling ouderraad schooljaar 2016 / 2017
Angela Lambregts (voorzitter)
Pietie Landskroon (penningmeester)
Jolanda Bats (secretaris)
Esther Hoekstra
Andrea Leenstra
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Activiteitenoverzicht ouderraad
De volgende activiteiten zijn door de ouderraad georganiseerd:









Sinterklaas
Kerst
Voorleesochtend
Carnaval
Pasen
Avondvierdaagse
Schoolreisjes
Laatste Schooldag

Sinterklaas
De kinderen hebben bezoek gehad van Sinterklaas en 2 van zijn Pieten. De school is versierd, de kinderen
hebben allemaal hun schoen mogen zetten, de kinderen van de onderbouw hebben een cadeautje van
Sinterklaas gekregen en de bovenbouw is verwend met mooie surprises. Ook is er gezorgd voor snoepgoed en
goede schmink & kleding voor Sint en zijn Pieten.

Kerst
Dit jaar hebben we – wederom - een geslaagde kerstviering gehad. Er is een indeling gemaakt door de
ouderraad voor het maken van voor-, hoofd- en nagerechten in de verschillende klassen. Alle ouders zijn door de
ouderraad tijdens het kerstdiner (na de kerstviering in de kerk) uitgenodigd voor een drankje & een hapje in het
spellokaal.
Een heerlijk stamppotten buffet verzorgd en aangeboden door Alwin & Maartje van ’t Posthûs; bedankt!!

Voorleesochtend
Voorlezen in de klassen met iets lekkers erbij. Groep 7&8 hebben voorgelezen aan de peuters van PSZ
Krobbeguod en de kinderen van KDV De Vlindertuin. Ook aan de kinderen van Thuishuis Doerak & de ouderen
van Avondrust hebben onze groep 7&8 kids een verhaaltje voorgelezen. Een geslaagde missie; mede mogelijk
gemaakt door de ouderraad!

Carnaval
Een beetje hectisch was het wel, maar het is alle kinderen op school gelukt om zich tussen de middag om te
kleden voor het carnavalsfeest. Daarna hebben de kinderen een gezellig spelletjesprogramma op school
doorlopen; in gemengde groepjes van jong tot oud. De middag is afgesloten met een polonaise door de school.
Het carnavalsfeest hebben wij dit jaar weer bekroond met een leuke foto voor ieder kind!

Pasen
Dit jaar hebben we bezoek gehad van de Paashaas! Voor ieder kind een heerlijk chocolade ei na afloop van de
paasviering. Op het nippertje hebben wij onze zieke Paashaas Andrea kunnen vervangen door Paashaas Esther
Postma; bedankt voor deze last-minute actie!

Avondvierdaagse
Net als voorgaande jaren coördineert de ouderraad de inschrijvingen en betalingen van de avondvierdaagse.
Samen lopen is natuurlijk gezellig en door als school samen te lopen hoeft niet iedereen afzonderlijk te
stempelen. Ook na de finish zorgen wij ervoor dat de kinderen van de St. Martinusschool niet in de rij hoeven te
staan voor hun medaille, maar dat zij hun medaille bij de ‘stand’ van de ouderraad kunnen ophalen met een
lekker ijsje erbij!

Schoolreisjes
Dit jaar zijn de kinderen van de onderbouw gaan spelen in het speel- en dierenpark Sanjesfertier te Feanwâlden.
De bovenbouw heeft een super avontuurlijke dag gehad in Aventoer; het meest spectaculaire indoor- en
outdoorpark van Nederland (Burgum). Vooral het klimpark was een groot succes!!

Laatste schooldag
We hebben een zonnige afsluiting van het schooljaar gehad! Het weer zat mee en daardoor hebben we met z’n
allen heerlijk genoten van spelletjes, ijsjes & poffertjes in de tuin van Avondrust. Alweer voor het tweede jaar zijn
wij dankzij de poffertjes van Andrea & Remco binnen ons budget gebleven, bedankt!
Dit jaar hebben alle kinderen een houten vis mogen verven & versieren.
Dit tbv de kinderkunst die werd tentoongesteld op het kinderplein tijdens de Visserijdagen. Dankzij de inzet van
de ouderraad was de St. Martinusschool super creatief vertegenwoordigd bij dit populaire evenement van
Makkum.
De vissen hangen nu nog in hun net tentoongesteld in de hal van de school.
Een bijzonder bedankje gaat uit naar Pietie; bedankt voor het figuurzagen van ruim 100 vissen!!

Ouderbijdrage
Bij het organiseren van activiteiten komen uiteraard kosten om de hoek kijken. Daarvoor vragen wij aan alle
ouders voor elk kind een ouderbijdrage. Bijna alle ouders hebben een machtiging getekend, waardoor de
ouderbijdrage in 2 termijnen van € 22,50 automatisch afgeschreven wordt (medio oktober en medio 1 april); met
een totaal van € 45 per jaar.

Financieel overzicht ouderraad 2016-2017
Inkomsten
Ouderbijdrage 2015-2016
Termijn 1
Termijn 2

Totaal

Uitgaven
Sinterklaas
2047,50 Kerst
2182,50 Voorleesontbijt
Carnaval
Pasen
Laatste schooldag
Schoolreisje gr 1 t/m 4
Schoolreisje gr 5 t/m 7
Totaal buskosten gr 1 t/m 7
Kamp Ameland gr 8

815,98
185,37
36,54
52,98
24
35,70
666,65
522
1050
337,50

Diversen
Bankkosten

20
155,60

Resultaat

-310,46

4230 Totaal

4230

Balans per 1 oktober 2017
Saldi
Rabobank
te besteden
spaarpot OR
spaarpot sponsorloop
Debiteuren
Totaal

Crediteuren
4974,39
27,75
1,44
Eigen Vermogen
5003,58 Totaal

5003,58
5003,58

Er is 125 euro uit de spaarpot van de sponsorloop gebruikt voor het nieuwe speelzand in de zandbak.
Met dank aan Martijn Ruiter & Alex Velda voor het legen en vullen van de zandbak voor een vriendelijke
prijs!

Bedankt voor alle hulp!
Wij zijn elk jaar weer blij met alle hulp die we krijgen van de ouders;
nogmaals bedankt voor alle inzet!
Daarnaast gaat onze dank uit naar alle ouders die bepaalde onderdelen van onze activiteiten sponsoren;
nogmaals bedankt voor de bijdrage!
Ook dit jaar heeft u weer een lijst ouderhulp gekregen waarop u kunt aangeven waar en wanneer u kunt en/of wilt
helpen. Heeft u deze al ingevuld? U kunt natuurlijk gedurende het hele jaar bij 1 van de leden van de ouderraad
aangeven dat u bereid bent te helpen. Wij horen het graag!
Met vriendelijke groet,
De Ouderraad

