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Voorwoord 

We kijken met gepaste trots terug op een fantastisch schooljaar! Ondanks enkele maatregelen en 

aanpassingen hebben we kunnen genieten van leuke festiviteiten en activiteiten binnen onze school.  

En wat dit jaar ook bijzonder heeft gemaakt, is dat de leerlingen 2x op schoolreis zijn geweest. 

 

In dit jaarverslag leggen we als ouderraad verantwoording af over de activiteiten van het afgelopen 

schooljaar. Daarnaast leggen wij een financiële verantwoording af.  

 

Dit verslag wordt jaarlijks gecontroleerd en goedgekeurd door een kascommissie. Bij deze een 

dankwoord naar de kascommissie voor het controleren van de stukken. En via deze weg bedanken wij 

ook alle (hulp)ouders, opa’s en oma’s en andere helpende handen voor hun onmisbare inzet.  

Daarnaast ook de leden van de ouderraad en het schoolteam die zich vol enthousiasme inzetten en er 

met de ouders/verzorgers voor zorgen dat de Willibrord zo’n fijne school voor onze kinderen is en blijft! 

 

Bestuur ouderraad Willibrord 

Linda de Lange (voorzitter), Charlotte de Heij (secretaris) en Bianca Hart (penningmeester) 
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ALGEMEEN 

Samenstelling ouderraad 

Met instemming van de aanwezige leden van de vereniging, is op de algemene ledenvergadering 

d.d. 05-10-2021 bepaald dat de ouderraad in het schooljaar 2021/2022 bestaat uit onderstaande 

leden: 

Naam Huidige rol OR-lid sinds Termijn Jaar 

Linda de Lange Voorzitter 2018/2019 2e termijn 1e jaar 

Bianca Hart Penningmeester 2014/2015 3e termijn 2e jaar 

Charlotte de Heij Secretaris 2019/2020 1e termijn 3e jaar 

Jacomien ’t Hart-Beens Lid 2017/2018 2e termijn 1e jaar 

Sabrina van den Hoek Lid 2018/2019 1e termijn 3e jaar 

Marjan van Eijk Lid 2019/2020 1e termijn 3e jaar 

Leonie Mulder Lid 2020/2021 1e termijn 2e jaar 

Eveline van de Lisdonk Lid 2021/2022 1e termijn 1e jaar 

Froukje van Staveren Aspirant lid 2021/2022 - - 

Anniek de Ridder Aspirant lid 2021/2022 - - 

Lieselotte Broere Aspirant lid 2021/2022 - - 

Mariëlle Heemskerk Aspirant lid 2021/2022 - - 

Karen Emonds Leerkracht - - - 

 

De bezetting van de OR is de afgelopen twee jaar heel stabiel en dit is prettig voor de continuïteit en 

het vasthouden van ervaring. En we kunnen na een jaar van samenwerken ook stellen dat het goed is 

gelukt om ‘nieuwe’ enthousiaste en actieve ouders aan te trekken voor de OR. 
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Aftredende leden met ingang van het schooljaar 2021/2022 

Met ingang van het schooljaar 2022/2023 draagt Bianca haar functie als penningmeester over aan 

Froukje van Staveren. Jacomien ’t Hart-Beens heeft aangegeven te stoppen met haar OR-activiteiten, 

deze ‘zetel’ komt vrij. 

Uitbreiding zetels met ingang van schooljaar 2022/2023 

Conform de statuten mag de ouderraad bestaan uit (minimaal) 5 tot (maximaal) 9 leden. 

Gezien de grootte van onze school en het aantal festiviteiten/activiteiten, hebben wij de behoefte om het 

aantal ouderraadleden uit te breiden. Daarom willen wij met ingang van dit schooljaar (2022/2023) het 

aantal leden/zetels verhogen naar minimaal 6 en maximaal 12 leden. Hierover kan door de 

ouders/verzorgers worden gestemd op de ALV op dinsdag 4 oktober 2022. 
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Rol van de ouderraad 

De ouderraad (OR) dient als klankbord voor en door ouders/verzorgers, de directie, het team en de MR. 

De OR denkt o.a. mee over belangrijke schoolzaken; een terugkerend onderwerp is bijvoorbeeld het 

vergroten van betrokkenheid en samenwerking tussen ouders en school. 

 

Maar de belangrijkste drijfveer van de OR is om ‘alle kinderen een leuke schooltijd te geven’.  

Wij organiseren samen met het schoolteam diverse extra activiteiten die niet direct met onderwijs te 

maken hebben, maar zeker wel binnen het aanbod van school belangrijk zijn en de schooltijd extra leuk 

maken. Kortom: de OR is betrokken bij alles wat de school extra leuk maakt en zet zich ieder jaar met 

veel plezier en enthousiasme in om van de basisschooltijd voor elke leerling een onvergetelijke en 

plezierige tijd te maken! 

Vergaderingen 

De ouderraad vergadert ongeveer 8-9 keer per schooljaar. Tijdens deze vergadering worden o.a. de 

geplande activiteiten besproken en worden de activiteiten die geweest zijn geëvalueerd. Bij dit overleg 

is ook een leerkracht (juf Karen) aanwezig als vertegenwoordiger van het schoolteam.  

 

Voorafgaand aan het OR-overleg, vergadert het bestuur van de ouderraad met Wil (directeur). Tijdens dit 

gesprek wordt informatie uitgewisseld over nieuwe ontwikkelingen en nemen we de activiteitenplanning 

door. Ook worden in dat overleg vragen van de ouderraad beantwoord. 
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Jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage 

Jaarlijks vraagt de ouderraad aan alle ouder(s)/verzorger(s) een vrijwillige ouderbijdrage per leerling, 

voor het organiseren van extra uitjes en activiteiten buiten het gewone lesprogramma. Hierbij kunt u 

denken aan het schoolreisje, sinterklaasfeest, carnavalsfeest, kerstdiner of de sportdag(en). 

Onze school krijgt van het Ministerie geen geld voor extra uitjes en activiteiten die buiten het gewone 

lesprogramma vallen. Maar die extra activiteiten vinden wij en het schoolteam ook belangrijk voor de 

ontwikkeling en/of het plezier van al onze leerlingen, en deze activiteiten maken de schooltijd juist extra 

leuk! De extra uitjes en activiteiten kunnen wij alleen aanbieden als ouder(s)/verzorger(s) financieel 

bijdragen. Wij zijn ons ervan bewust dat de ouderbijdrage vrijwillig is, maar als er te weinig 

ouder(s)/verzorger(s) bijdragen, is het voor de school en de ouderraad financieel onmogelijk om alle 

activiteiten door te laten gaan. Dit kan dan ook betekenen dat de activiteiten hierdoor anders moeten 

worden ingevuld of in het uiterste geval niet doorgaan. We willen de activiteiten ook komend schooljaar 

weer heel graag organiseren. Gelukkig betalen de meeste ouders/verzorgers op onze school de 

vrijwillige ouderbijdrage, u toch ook? 

Hoogte van de ouderbijdrage 

Op de ALV wordt de hoogte van de jaarlijkse ouderbijdrage vastgesteld.  

Voor het schooljaar 2021/2022 is de ouderbijdrage met instemming en goedkeuring van de 

ALV d.d. 05-10-2021 vastgesteld op een bedrag van € 43,00 per leerling. 

Hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2022/2023 

Ook wij merken helaas dat de prijzen stijgen en dat wij voor hetzelfde bedrag minder kunnen kopen.  

Om hetzelfde niveau van de activiteiten te kunnen behouden, zijn wij voornemens de vrijwillige eigen 

bijdrage te verhogen van € 43,- naar € 45,-. Over de verhoging van de ouderbijdrage kan door de 

ouders/verzorgers worden gestemd op de ALV op 4 oktober 2022. 

Facturatie van de ouderbijdrage via ouderapp Kwieb 

Uiterlijk eind oktober verstuurt de penningmeester van de ouderraad een betaalverzoek voor de 

vrijwillige ouderbijdrage voor dat schooljaar via de Kwieb app. Stroomt uw kind tussentijds in? Ook dan 

ontvangt u een betaalverzoek via Kwieb. De ouderbijdrage wordt bij instroom naar rato aangepast. 

Wij zijn heel erg blij met deze handige Kwieb-functie en hopen dat ook u het voordeel ervaart! 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 

Het financiële boekjaar loopt van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022. In dit financieel 

jaarverslag treft u de financiële verantwoording, afgelegd door de ouderraad over het schooljaar 

2021/2022. 

Kasstroomoverzicht 2021/2022 

Hieronder een overzicht van de begroting en de kasstroom (de feitelijke geldstromen die in de loop van 

het boekjaar binnenkomen en uitgaan): 

 

Banksaldo 

Het eindsaldo op de bank per 31-08-2021 is € 19.075,55. Het saldo nog te betalen posten is 

€ 21.502,35. Het saldo op de betaalrekening is niet toereikend, er zal aanspraak gemaakt moeten 

worden op het spaarsaldo (zakelijke spaarrekening). 

 

Inkomsten Begroot(O) Actueel(O) Uitgaven Begroot(U) Actueel(U)

Ouderbijdrage schooljaar 2020/2021 129,00€           Nog te betalen posten/besteden per 31-08-2021 12.802,43€       

Ouderbijdrage schooljaar 2021/2022 14.942,50€       13.115,00€       Sinterklaas 1.700,00€         1.690,37€         

Nog te ontvangen ouderbijdrage per 31-08-2021 597,00€           Kerstmis/kerstmusical 225,00€           150,09€           

Ouderbuffet kerstmis (opbrenst verkoop) 100,00€            -€                Carnaval 375,00€           285,44€           

Zomerfeest 500,00€            104,73€           Pasen 150,00€           188,54€           

Jantje Beton -€                 1.708,50€        Koningsspelen 85,00€             

Sponsorloop -€                 9.278,60€        Schoolreis 10.400,00€       10.623,64€       

Sponsorloop 85,00€             9,49€               

Sportdag groep 6 t/m 8 460,00€           237,38€           

Sportdag groep 3 t/m 5 120,00€           17,17€             

Kleutersportdag groep 1/2 160,00€           98,39€             

Meesterlijke juffendag 170,00€           

Afscheid/eindfeest groep 8 225,00€           225,00€           

Luizencommissie 235,00€           159,33€           

KNVB voetbaltoernooi 90,00€             45,00€             

OR-team 250,00€           

Transactiekosten innen ouderbijdrage 110,50€           

Bankkosten 150,00€           210,31€           

Afscheid Ella/Ida 180,00€           180,00€           

Diversen/onvoorzien 452,50€           400,54€           

15.542,50€       24.932,83€       15.512,50€       27.433,62€       

Beginsaldi Eindsaldi Mutatie

ING Bank - Betaalrekening 21.576,34€           19.075,55€          2.500,79€                                                                              

ING Bank - Zakelijke spaarrekening 16.000,00€           16.000,00€          -€                                                                                        

37.576,34€           35.075,55€          2.500,79€                                                                              

Controle mutatie (€ 24.932,83 minus € 27.433,62) -2.500,79€                                                                             ✓
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Nog te betalen/besteden per 31-08-2022 

Per 31-08-2022 moeten onderstaande posten nog worden betaald/besteed: 

 

 

Post Toelichting 

Opbrengst Jantje Beton Er staat in totaal een bedrag van € 5.209,50 gereserveerd op de 

rekening van de ouderraad. Hoe dit geld wordt besteed, wordt 

bepaald door de directie en het managementteam. 

Bijdrage kamp groep 8 (Walibi) Groep 8 heeft het kamp in schooljaar 2020/2021 afgesloten met een 

leuke dag in Walibi (i.p.v. de schoolreis). De OR heeft in overleg met 

school éénmalig een bedrag van € 25,- per leerling van groep 8 ter 

beschikking gesteld. Het totaalbedrag van € 875,- moet nog worden 

overgemaakt naar school. 

Opbrengst sponsorloop 2018/2019 Er staat nog een bedrag van € 3.218,90 van de sponsorloop uit 

2018/2019 gereserveerd. In overleg met de directie en de 

leerlingenraad is besloten dit geldbedrag aan een ‘nieuw’ goed doel te 

schenken. 

Opbrengst sponsorloop 2021/2022 In totaal hebben de leerlingen dit schooljaar € 9.278,60 aan 

sponsorgeld opgehaald! Dit bedrag is gereserveerd en wordt in 

2022/2023 overgemaakt naar de door de leerlingenraad uitgekozen 

goede doelen. 

Opbrengst sponsorloop 2020/2021 Er is nog 1/3 deel van het sponsorbedrag (€ 2.888,85) gereserveerd 

voor een bankje op/naast het schoolplein. 

Declaratie Meesterlijke juffendag De declaratie (€ 31,50) m.b.t. de ‘Meesterlijke juffendag’ is in het 

nieuwe boekjaar (2022/2023) overgemaakt maar heeft betrekking op 

het boekjaar 2021/2022. Deze post is opgenomen als ‘nog te 

betalen/besteden posten per 31-08-2022. 

 

  

Nog te betalen posten per 31-08-2022

Opbrengst Jantje Beton (schooljaar 2018/2019 t/m 2021/2022) 5.209,50€                            

Bijdrage kamp groep 8 (schoolreis naar Walibi 2021) 875,00€                                

Opbrengst sponsorloop 2018/2019 t.b.v. goede doelen 3.218,90€                            

Opbrengst sponsorloop 2021-2022 - opbrengst t.b.v. goede doelen/OR 9.278,60€                            

Opbrengst sponsorloop 2020/2021 - opbrengst t.b.v. bankje op/naast schoolplein 2.888,85€                            

Declaratie Meesterlijke juffendag 31,50€                                  

21.502,35€                          
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TOELICHTING OP HET FINANCIEEL JAARVERSLAG 

Inkomsten 

Ouderbijdrage schooljaar 2020/2021 en schooljaar 2021/2022 

In het schooljaar 2021/2022 is een totaalbedrag van € 14.577,- gefactureerd via Kwieb. 

Er is in dit boekjaar een totaalbedrag van € 13.244,- aan ouderbijdragen ontvangen (betaling via 

STRIPE of betaald per bank). Voor het innen van de ouderbijdrage heeft STRIPE een bedrag van 

€ 110,50 aan transactiekosten verrekend. 

 

Openstaand saldo ouderbijdrage 2021/2022 

Op 31-08-2022 is het openstaande saldo ‘ouderbijdrage schooljaar 2021/2022’ € 1.462,- 

(€ 14.577,- minus € 13.115,-). Ten opzichte van voorgaande jaren zien we dat fors minder 

ouders/verzorgers de vrijwillige ouderbijdrage betalen, slechts 89,97% van de ouders/verzorgers heeft 

de vrijwillige ouderbijdrage betaald. 

 

Bij het plannen van de extra activiteiten maken wij een reële inschatting van de bijdragen die wij dat jaar 

van ouders/verzorgers zullen ontvangen. Een hoge kostenpost (en voor velen ook het leukste uitje) is de 

schoolreis. Wij kunnen en willen geen leerlingen van deelname uitsluiten. Indien echter te weinig 

ouder(s)/verzorger(s) de ouderbijdragen betalen, is het voor de school en ouderraad financieel 

onmogelijk om alle extra activiteiten door te laten gaan! 

 

Waarom is het zo belangrijk dat de ouderbijdrage wordt betaald? 

Onze school krijgt van het Ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het 

gewone lesprogramma vallen, maar die wij wel voor de school, het onderwijs en de leerlingen belangrijk 

vinden. Wij kunnen de extra activiteiten en in het bijzonder de schoolreis alleen aanbieden, als 

ouder(s)/verzorger(s) financieel bijdragen. Het openstaande betaalverzoek blijft zichtbaar in de ouderapp 

Kwieb, en wij hopen dat de ouders/verzorgers die de ouderbijdrage van het schooljaar 2021/2022 nog 

niet hebben voldaan, alsnog overgaan tot betaling! Als de betaling een probleem is, kunt u altijd in 

gesprek met Wil (directeur) of de penningmeester van de ouderraad over een betalingsregeling. 

Gefactureerd Totaal betaald STRIPE Transactiekosten STRIPE Totaal betaald per bank Totaal ontvangen ouderbijdrage

Ouderbijdragen 2021/2022 14.577,00€     12.833,50€                  109,50€                           172,00€                          13.115,00€                               

Ouderbijdragen 2020/2021 85,00€                        1,00€                              43,00€                           129,00€                                   

14.577,00€  12.918,50€             110,50€                     215,00€                    13.244,00€                        
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Nog te ontvangen ouderbijdrage per 31-08-2021 (via Ziber Pay) 

Op 06-09-2021 en 31-09-2021 hebben wij een totaalbetaling van € 597,- via Ziber Pay ontvangen. 

Deze ontvangst is verantwoord onder ‘Nog te ontvangen ouderbijdrage per 31-08-2021’. 

Ouderbuffet kerstmis 

I.v.m. de geldende coronaregels kon het gezamenlijke ouderbuffet niet georganiseerd worden.  

Dit betekent ook dat er geen extra inkomsten vanuit het ouderbuffet zijn. 

Zomerfeest 

Ieder jaar organiseren wij aan het einde van het schooljaar een zomerfeest voor alle leerlingen samen 

met hun ouder(s)/verzorger(s), broers/zussen, opa’s/oma’s en andere familieleden.  

Het thema van het zomerfeest was ‘Beachparty’. Naast eten en drinken waren er veel leuke activiteiten 

en spellen voor jong en oud. Winst maken is geen doelstelling. Wij willen voor iedereen een heel erg 

gaaf feest neerzetten en onder aan de streep geen kosten maken 😊. In het geval we ‘overhouden’, 

komt dit op de rekening van de ouderraad en komt dit weer ten goede aan de kinderen. Dit jaar was de 

opbrengst € 104,73. Hierbij plaatsen we wel een kanttekening want wij hebben duurzame ‘Willibrord-

munten” aangeschaft en deze kosten volledig ten laste van de opbrengst van het zomerfeest gebracht. 

Opbrengst Jantje Beton 

Ook dit schooljaar hebben onze leerlingen van groep 1 t/m 4 meegedaan aan de actie “Jantje Beton”, 

De leerlingen hebben een fantastisch bedrag van € 1.708,50 opgehaald! 

 

Als school doen wij mee aan de Jantje-Beton-actie, omdat wij het belangrijk vinden dat we er samen 

voor zorgen dat onze kinderen meer kunnen spelen. Spelen is niet alleen heel leuk, het is ook heel 

belangrijk. Door te spelen krijgen kinderen de beweging die nodig is voor een goede ontwikkeling.  

En ze leren tijdens het spelen ook allerlei handige dingen zoals bijvoorbeeld vrienden maken en omgaan 

met tegenslagen. Dit zijn vaardigheden die (later) heel erg goed van pas komen. 
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Opbrengst sponsorloop 2021/2022 

Alle leerlingen zetten zich jaarlijks in voor het goede doel. Om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor 

de gekozen goede doelen organiseert de school een sponsorloop. Tijdens de sponsorloop zorgt de 

ouderraad voor water voor alle deelnemers. Er was ook een terras op het schoolplein voor bewoners 

van Rijngaarde (Willitijd) waar door ouderraadleden en kinderen koffie en thee met iets lekker werd 

geserveerd. Daarnaast verzinnen alle klassen zelf een klassenactie. In totaal is er dit jaar een fantastisch 

bedrag van € 9.278,60 opgehaald! 1/3 deel van de opbrengst gaat naar de OR. 

De leerlingenraad heeft drie goede doelen uitgekozen: 

 

Stichting Kom-mee-Eten 

De naam van de Stichting geeft precies aan wat het doel is: een uitnodiging aan iedereen die niet alleen 

thuis wil eten, niet meer voor zichzelf kan of wil koken, maar wel samen met anderen van een goede en 

verse maaltijd wil genieten. Op dinsdag 28 juni zijn een aantal leerlingen bij Kom-mee-Eten 

(in Rijngaarde) op bezoek geweest en konden zij ervaren wat deze stichting allemaal doet. Humor, 

gezelligheid, soep met stokbrood kruidenboter, jonge gasten en oude gasten gaan heerlijk samen! 

 

 

Stichting KiKa 

Kika werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, 

gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere 

leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting over kinderkanker. 

 

Ren mee voor een wc 

Van de totale sponsorloopopbrengst is er een bedrag van € 900,- gereserveerd voor het aanschaffen 

van een wc in de noodgebieden in Oekraïne. 
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Uitgaven 

Nog te betalen/besteden posten per 31-08-2021 

Onderstaande posten zijn in het boekjaar 2021/2022 betaald en verantwoord onder de post ‘nog te 

betalen/besteden posten per 31/08/2021’: 

Activiteit Toelichting Totaalbedrag 

Schoolreis  Het geplande schoolreisje van het schooljaar 2020/2021 hebben we 

moeten uitstellen naar de 1e week van het nieuwe schooljaar. 

€ 6.843,93 

Meesterlijke juffendag In 2018/2019 is er door alle klassen geld opgehaald voor een gezamenlijk 

cadeau. Er was nog een restbedrag over van € 133,36. Op 5 oktober is de 

‘dag van de leerkracht’ gevierd en heeft de OR alle aanwezige leerkrachten 

verrast met een heerlijke lunch (verzorgd door Kamerling Keurslager). 

€ 198,50 

Sponsorloop 2020/2021 Op 19-11-2022 is de donatie naar Stichting Opkikker (€ 2.880,-) en 

Stichting AAP (€ 2.880,-) overgemaakt. Er is nog 1/3 deel van het 

sponsorbedrag gereserveerd voor een bankje op/naast het schoolplein.  

Dit bedrag is verantwoord onder de post ‘nog te betalen/besteden per 31-

08-2022’. 

€ 5.760,00 

  € 12.802,43 

Najaarsmarkt 

Ook editie 2021 van de Najaarsmarkt ging helaas niet door, derhalve zijn er geen kosten gemaakt. 

Sinterklaas 

De OR verzorgt elk jaar samen met het team het sinterklaasfeest voor de groepen 1 t/m 8.  

 

De OR verzorgt o.a. de catering (denk aan drinken en strooigoed) en wij zorgen er ook voor dat de sint 

met zijn pieten onze school bezoekt. Uiteraard krijgen de sint en zijn pieten een cadeautje als dank voor 

hun komst. Alle kinderen van groep 1 t/m 4 hebben een schoencadeautje, wat strooigoed en een 

mandarijn gekregen. Op 5 december hebben zij ook nog een leuk cadeautje gekregen, met een waarde 

van ongeveer € 5,00. Ook de leerlingen van de bovenbouw hebben hun schoen gezet en zij hebben 

hierin strooigoed en een mandarijn gekregen. De leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgen elk jaar een 

nieuw spel voor hun klas met een waarde van ongeveer € 25,00. Dit jaar zijn er weer verschillende 

leuke nieuwe spellen uitgezocht door de leerkrachten. 
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Kerstmis/kerstmusical 

I.v.m. de geldende coronaregels is Kerstmis door de leerlingen in hun eigen klas gevierd. 

De kerstmusical is (onder voorwaarde) opgevoerd voor de klassen en voor de leerkrachten. 

Ouders/verzorgers van groep 6 konden de kerstmusical meekijken via een livestream. Dit jaar zijn er 

extra inkleurbare en houten kerstballen aangeschaft, de leerlingen hebben deze in de klas versierd. 

Zomercarnaval 

Ook dit jaar geen ‘gewoon’ carnaval, maar daarvoor in de plaats een zomercarnaval. De feestdag startte 

met een gezamenlijke opening met daarin de bekendmaking van Prins carnaval, de Hofdames en de 

Raad van Elf. Met alle prachtig verklede leerlingen zijn we in optocht langs Rijngaarde en dan over het 

bruggetje weer richting school gelopen. 

 

Nadat de Prins de sleutel van de school in ontvangst heeft genomen, werd er door de leerkrachten, 

leerlingen en hulpouders gedanst en daarna zijn we gestart met een spellen-/activiteitencircuit. 

Prins Carnaval, zijn hofdames en raad van 11 krijgen met carnaval altijd een speciale medaille, deze 

medaille mogen zij houden als herinnering aan deze bijzondere dag. Voor de bingo zijn er leuke bingo-

prijsjes aangeschaft. 

Pasen 

Dit schooljaar hebben alle leerlingen voor elkaar een paasontbijt gemaakt. Van de ouderraad krijgen alle 

kinderen een vrolijk gekleurde papieren draagtas die zij thuis voor hun klasgenoot mogen vullen met 

een heerlijk ontbijt en een lieve wens. In de tasjes krijgen alle kinderen wat paaseitjes. De ouderraad 

verzorgt die dag ook het ontbijt voor de leerkrachten die geen “eigen” groep hebben.  

 

Met Pasen gaan alle kinderen, leerkrachten en vrijwilligers naar de Sint Willibrorduskerk. De pastoor en 

de koster krijgen ieder jaar een klein bedankje. 

Koningsspelen 

Op koningsdag waren er veel sportende kinderen, met stralende koppies en een hoop plezier en lol!  

De groepen 3 tot en met 8 verdeelden zich over VV Bodegraven, de Sporthoeve en het hockeyveld. 

De vijf kleutergroepen speelden spelletjes op het eigen schoolplein. Aan het einde van de Koningsdag 

gaven de kinderen een optreden voor de bewoners van Rijngaarde. 
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Schoolreis 2022 

Voor de meesten is dit de allerleukste schooldag van het jaar: het schoolreisje!! 

De schoolreisbestemmingen worden ieder jaar gekozen door de leerlingenraad (i.o.m. directie en OR).  

Omdat het schoolreisje vorig jaar niet kon doorgaan, zijn de kinderen dit jaar 2x op schoolreis geweest! 

In het begin van het nieuwe schooljaar hebben we het schoolreisje van het vorige jaar ‘ingehaald’: 

op 31 augustus zijn groep 4/5 t/m 8 naar de Efteling geweest en op donderdag 2 september zijn groep 

1 t/m 4 naar Plaswijckpark in Rotterdam geweest. In mei gingen de leerlingen voor de 2e keer op 

schoolreis: op 16 mei zijn we met 242 personen (leerlingen van groep 4 t/m 8, leerkrachten en 

begeleiders) naar Duinrell geweest en op 19 mei zijn we met 224 personen (leerlingen van groep 1 t/m 

3, leerkrachten en begeleiders) naar Kinderpretpak Julianatoren geweest.  

 

De firma Verhoef uit Bodegraven heeft alle kinderen en begeleiders veilig naar hun bestemming 

vervoerd en voor de veiligheid van onze kinderen hebben wij ook dit jaar polsbandjes met 

noodtelefoonnummers voor éénmalig gebruik aangeschaft. Iedereen heeft genoten, het waren 

fantastische en goed georganiseerde dagen (met speciale bedank aan Brigitte Schouten voor haar inzet 

en de goede coördinatie)! 

Sportdagen 

Sportdag groep 6 t/m 8 

Voor de ondersteuning van de EBHO vereniging (De Meije-Zegveld) betalen wij een vergoeding van 

€ 55,-. Voor de huur van de kantine van Sportclub Reeuwijk betalen wij een vergoeding van € 50,- aan 

SenW (Sport en Welzijn Bodegraven Reeuwijk). 

 

Sportdag groep 3 t/m 5 

Tijdens de sportdag van groep 3 t/m 5 op het veld van VV Bodegraven heeft de ouderraad gezorgd 

voor drinken (ook voor de toeschouwers) en een lekkere fruit/groente traktatie. Er zijn meer 

boodschappenkratten ingeleverd dan aangeschaft, het ‘voordeel’ van € 10,- verlaagt de kosten van deze 

sportdag. 

 

Kleutersportdag (groep 1 t/m 2) 

Voor het gebruik van de Oude Zustertuin betalen we een bijdrage van € 15,-. Daarnaast heeft de 

ouderraad gezorgd door drinken (ook voor de toeschouwers) en een lekkere fruit/groente traktatie. 
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Meesterlijke juffendag 

Op ‘meesterlijke juffendag’ vieren alle leerkrachten hun verjaardag. En bij een verjaardag hoort natuurlijk 

ook een cadeautje. De klassencontactouders hebben voor de eigen groepsleerkracht(en) een cadeau 

gekocht. De ouderraad heeft een cadeautje gekocht voor de medewerkers zonder groep (Brigitte, Karin, 

Wil, Niels, Ria, Jennifer en Judith). Zij hebben van een cadeaubon van De Zoete Inval met een kaart 

ontvangen. 

Afsluitfeest groep 8 

Aan het einde van het schooljaar hebben de leerlingen van groep 8 afscheid genomen van onze school. 

Velen van hen zijn lang bij onze school betrokken geweest en dit jaar wordt altijd traditioneel afgesloten 

met een afsluitfeest voor alle leerlingen van groep 8. Dit feest wordt georganiseerd door de 

contactouders van groep 8. Vanuit de ouderraad ontvangt de organisatie een bijdrage van € 5,00 per 

leerling die de organisatoren naar eigen inzicht mogen besteden. Dit jaar heeft de ouderraad een 

bijdrage van € 225,00 (€ 5,00 x 45 leerlingen) naar de contactouders van groep 8 overgemaakt. 

Luizencommissie 

Alle leerlingen op onze school gebruiken een luizentas voor hun jas/tas. Er is geen wetenschappelijk 

bewijs dat de tassen onderlinge hoofdluisbesmetting voorkomen, maar het zorgt er zeker voor dat er 

geen rondslingerende jassen en tassen in de gang zijn en dat is wel zo veilig! 

 

Dit schooljaar zijn er 100 nieuwe luizentassen aangeschaft. Alle kinderen die voor het eerst op onze 

school komen krijgen éénmalig een gratis luizenzak van de ouderraad. Gaat de luizenzak kapot of is 

deze kwijt, dan kan een nieuwe luizenzak voor € 3,50 worden aangeschaft via de administratie 

(Karin/Brigitte). De opbrengst van de verkochte luizenzakken is € 91,50. 

KNVB schoolvoetbaltoernooi 

Elk jaar organiseert SenW Bodegraven voor leerlingen uit groep 5-8 het KNVB Schoolvoetbaltoernooi. 

Dit jaar hebben drie teams van de Willibrord meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi, 

de inschrijfkosten voor dit toernooi worden betaald vanuit de ouderbijdragen. 
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OR-team 

Er zijn dit jaar geen OR-kosten gedeclareerd. 

Bankkosten 

Voor het zakelijk bankbetalingsverkeer (denk hierbij aan bijschrijvingen, afschrijvingen, stortingen, etc.) 

moet de ouderraad betalen. Het basispakket voor bankieren kost € 9,90 per maand. Daarnaast worden 

er maandelijks transactiekosten voor ‘Betalingen binnen de SEPA-landen’ (€ 0,1200 per transactie) en 

‘Rekening- en saldo-informatie’ (€ 0,0880 per transactie) door de ING in rekening gebracht.  

Maandelijks ontvangen wij van de ING een factuur voor het zakelijk betalingsverkeer. Al deze kosten 

worden samengevat onder de post ‘bankkosten”. 

Afscheid Ella en Ida 

We hebben helaas afscheid moeten nemen van juf Ella en juf Ida. Na jaren en jaren verbonden te zijn 

geweest met onze basisschool hebben Ella en Ida een nieuwe weg ingeslagen. Zij zijn gestopt met 

werken (pensionado) en zijn gaan genieten van meer vrije tijd. Op woensdag 22 september 2021 was 

de afscheidsreceptie op school. Namens alle leerlingen hebben Ella en Ida een prachtige kaart met een 

cadeaubon als afscheidscadeau gekregen. 

Diversen/onvoorzien 

De doelstelling is dat al het aangeschafte (decoratie)materiaal meerdere malen en/of jaren kan worden 

gebruikt. Dit jaar hebben we nieuwe opbergbakken, twee bakplaten en 2 kabelhaspels aangeschaft. 
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TOT SLOT 

Algemene ledenvergadering d.d. 04-10-2022 

Wij hebben getracht alle inkomsten en uitgaven op een transparante manier weer te geven.  

Heeft u toch nog vragen en/of opmerkingen? Dan kunt u deze vragen o.a. stellen tijdens de algemene 

ledenvergadering op dinsdag 4 oktober 2022. 

Deel uitmaken van de OR of helpen bij activiteiten? 

Lijkt het u leuk om te helpen bij één van de activiteiten die wij organiseren? Meld u aan bij één van de 

OR-leden of stuur e-mail naar: or.willibrord@degroeiling.nl 


