JAARVERSLAG
OUDERVERENIGING BASISSCHOOL DE VEST, te HOOGELOON
PERIODE: SCHOOLJAAR 2015/2016
Inleiding
Met dit verslag willen wij u als ouder/verzorger laten weten wat de oudervereniging
heeft betekend voor uw kind(eren). Het afgelopen schooljaar zijn de gebruikelijke
evenementen mede mogelijk gemaakt door de organisatie van de oudervereniging,
samen met vele hulpouders en de inzet van het team. Dankzij de gezamenlijke
inspanning hebben de kinderen van De Vest kunnen genieten van de “extraatjes”
die buitengewoon belangrijk zijn naast het intensieve lesprogramma. We zijn ook blij
dat we ons steentje bij hebben kunnen dragen, zodat de kinderen iedere dag weer
met plezier naar school toe gaan.
Vergaderstructuur
De oudervereniging heeft het afgelopen schooljaar acht vergaderingen gehad waarbij
altijd een afgevaardigde van het schoolteam aanwezig was.
Afgelopen jaar hadden we een bezetting van acht personen. Aan het begin van het
schooljaar zijn de commissies samengesteld waarbij iedere activiteit minimaal door
twee oudervereniging personen wordt opgezet. Voorkeur is wel dat de OV-leden elke
activiteit minimaal twee achtereenvolgende jaren begeleiden. Op deze manier kan de
ervaring soepel doorgegeven worden en blijkt de effectiviteit omhoog te gaan. Het
organiseren van de activiteiten kost hierdoor minder tijd.
Vorig schooljaar zijn drie leden, te weten Petra van der Heijden, Cheryl Worm en
Susan Jansen gestopt. Zij hebben het stokje doorgegeven aan Janneke van de
Borne en Wendy Neggers. Zo gaat alles weer verder. Wij bedanken Petra, Cheryl en
Susan voor hun inzet.
Activiteiten
De oudervereniging heeft ook gedurende het schooljaar de school en het team weer
bij de diverse activiteiten voor de kinderen ondersteund. Onderstaand treft u hiervan
een korte samenvatting aan.
Schoolfotograaf
Na de vakantie is schoolfotograaf weer geweest. Iedereen was zeer tevreden over de
kwaliteit van de foto’s. De organisatie en begeleiding was in handen van twee
ouderverenigingleden.

BVL (Brabants Verkeersveiligheids Label)
Zoals iedere ouder weet, is het belangrijk dat kinderen al jong de verkeersregels
leren. Natuurlijk gebeurt dat al thuis voordat ze naar school gaan. Op school wordt
daar op doorgegaan. Op een speelse manier in groep één en twee. In groep drie en
verdere groepen wordt dit steeds verder uitgebreid.
Binnen de oudervereniging hebben wij twee ouders die zich daar in het bijzonder
mee bezighouden. Dit houdt in, dat wij contact hebben met de BVL leerkracht en
samen met de hulp van andere verkeersouders overleggen hoe we verkeer centraal
zetten.
Het afgelopen jaar heeft de fietscontrole door groep acht weer plaats gevonden. De
kinderen controleren de fietsen van andere kinderen aan de hand van een zelf
samengestelde lijst. Van opgepompte banden tot werkende verlichting, en van
slappe snelbinders tot losse handvatten.
In de onderbouw wordt aandacht besteed aan veilig oversteken en behendigheid bij
het fietsen. In de groepen vijf en zes wordt er door het dorp gefietst om gevaarlijke
punten te herkennen. In groep zeven vindt het verkeersexamen plaats en in groep
acht is er aandacht voor de routes die gefietst gaan worden naar de middelbare
school.
Hein van der Linden en Ine Boerboom zijn de verkeersouders binnen de
oudervereniging.
Sinterklaasviering
Eén lid van de oudervereniging is actief voor de sinterklaascommissie.
Zoals elk jaar brengt Sinterklaas twee keer een bezoek aan Hoogeloon. Onder
muzikale begeleiding worden de Pieten en Sint door de kinderen warmtevol
ontvangen in Den Aanloop. Meisjespiet wilde er graag anders uit zien dan de andere
pieten en was tijdens het bezoek er met haar aandacht niet bij, ze was op zoek naar
een nieuw outfit. Het was een gezellige boel zoals gewoonlijk met leuke liedjes per
klas gezongen. Zoals elk jaar werden de kinderen verwend met snoepgoed en
prijsuitreiking van de kleurwedstrijd.
De woensdag erna was meisjespiet ineens verdwenen. Echter lagen er overal
kleding op de straat. De kinderen volgden het spoor van de kleding en kwamen
meisjespiet tegen bij kapper Rian. Met een nieuw geblondeerd kapsel was
meisjespiet bijna onherkenbaar. De kinderen vonden meisjespiet toch eigenlijk op z'n
mooist zoals ze er normaal gesproken uit zag was de conclusie die dag. Het was
hilarisch en gezellig met de Sint en pieten op bezoek.

Kerstviering
Afgelopen jaar was de kerstviering overdag. De kinderen hadden klassikaal een
stukje voorbereid en gaven een voorstelling in de speelzaal.
De oudervereniging had een lunch bereid. Er stonden verschillende buffetten door
school met mooie fruit "kerstbomen" heerlijke gehaktballetjes en nog veel meer
lekkers. Er was veel gegeten.
Carnaval
Dit jaar werd de carnaval in de kleine gymzaal op school gevierd. De kinderen
hebben flink gedanst en gehost. Tevens waren er mooie optredens van kinderen van
De Vest.
Jeugdprins Ijzersterk de klenste en prinses Eva ook van de partij. En onze school
werd ook bezocht door Prins Granito en Adjudant Bonkers en leden van de raad van
elf. Dat gaf het geheel een bijzonder tintje.
Koningsspelen
Vrijdag 22 april werd de koningsspelen georganiseerd door de oudervereniging,
oranje comité en team van basisschool De Vest.
Alle kinderen begonnen deze bijzondere dag met een ontbijt op school. De kleuters
zijn op school gebleven om daar allerlei sportieve spelletjes te doen. De overige
groepen zijn naar de korfbalvereniging gegaan en hebben daar een leuke sportdag
gehad met als hoogte punten de grote stormbaan en het autoduwen.
Volop competitie maar vooral een gezellig samenzijn. We kunnen terugkijken op een
zonnige en sportieve dag.
Hoofdluis controle
Vanuit de oudervereniging werd ook afgelopen schooljaar wederom na de vakanties
een hoofdluis controle en indien nodig een nacontrole georganiseerd en verzorgd.
Alle ouders die hier aan hebben meegeholpen hartelijk dank daarvoor.
Schoolreis
Twee leden van de oudervereniging hebben de teamleden van basisschool De Vest,
die verantwoordelijk zijn voor de schoolreizen, ondersteund en geholpen bij de
voorbereidingen. Op dinsdag 7 juni 2016 vertrokken onze leerlingen vanaf de
Speulwaai.
Groep één en twee gingen naar de “Klimbim”. Het was die dag prachtig weer en alle
kinderen hadden veel plezier.
Groep drie t/m zes gingen naar “Billy Bird park Hemelrijk”. De kinderen hebben volop
gespeeld. Volgende keer wel schepjes en emmers meenemen.
Groep zeven Efteling
Het schoolreisje naar de Efteling is goed verlopen. Het was rustig in het park dus

nauwelijks wachttijden!
Volgend schooljaar (2017) zullen de kinderen speciale shirts aankrijgen die zijn
aangeschaft door school.
Disco groep 8
Op dinsdag 20 juli 2016 had groep acht de uitvoering van de musical. Daar
aansluitend is hen een disco avond aangeboden in de "trap af". Twee leden van de
oudervereniging zijn hierbij aanwezig geweest en hebben gezorgd voor toezicht,
drankjes, chips en de DJ. We kijken terug op een erg gezellige avond.
Controle schoolgids
Door een lid van de oudervereniging werd ondersteuning verleend voor controle van
de schoolgids. Doel van deze controle is het up to date houden van de schoolgids.
Financiën
Naast het organiseren en begeleiden van veel activiteiten is de oudervereniging
tevens vaak sponsor. Daarvoor heeft u allemaal de ouderbijdrage betaald die
afgelopen schooljaar €30,- per kind bedroeg.
Door het net als vorig jaar teruglopende aantal kinderen nemen de kosten per kind
toe. De voor het schooljaar 2015-2016 opgestelde begroting was daarom opnieuw
wat minder ruim dan voorgaande jaren het geval was. In de begroting was bovendien
rekening gehouden met een negatief eindresultaat. De financiële reserve van de
oudervereniging laat dit zonder problemen toe.
Door de komende paar jaren stapsgewijs kosten te besparen en indien nodig de
ouderbijdrage te verhogen komen inkomsten en uitgaven weer in balans.

In onderstaande tabel is zichtbaar gemaakt waar de ouderbijdragen afgelopen
schooljaar aan zijn besteed.
INKOMSTEN:
Ouderbijdragen
Rente spaarrekening

4.890,00
54,31

UITGAVEN:
Creamiddag
Sinterklaas
Kerst
Carnaval
Pasen
Koninginnedag
Schoolreizen
Schoolkamp
Disco groep 8
Diverse kosten

100,57
590,40
358,27
58,86
55,15
-187,54
2.701,11
1.186,50
98,90
204,80

SALDO

-222,71

Als u vragen heeft over de begroting, de uitgaven of de ouderbijdrage kunt u contact
opnemen met de penningmeester, Hein van der Linden.

Afsluiting
Deze activiteiten zijn allemaal mogelijk gemaakt door de hulp van veel vrijwilligers.
Niet alleen de leden van de oudervereniging, maar ook ouders en leerkrachten
steken veel tijd en energie in school. De oudervereniging bedankt iedereen voor hun
inzet in het afgelopen schooljaar, in welke vorm dan ook. ENORM BEDANKT!

