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Jaarverslag 2017-2018
Activiteiten oudervereniging

1ste schooldag
Dit jaar heeft Ingrid iedereen welkom geheten. Hierna gingen de leerlingen allemaal bij de
leerkrachten van hun groep staan en gezamenlijk naar binnen. Dit zodat ze gelijk zien wie hun
leerkracht is en hun eigen plekje vinden. In de pauze was er koek met limonade.

Kerst
We hebben dit jaar gekozen om kerst s ’avonds te vieren op donderdagavond. Iedere leerling
nam een eigen snackje mee voor avondeten door middel van het inschrijven op een intakelijst.
Bovenbouw ging na het eten een kerst knutsel maken en daarna een kerstfilm met popcorn in
de aula kijken.
Onderbouw begon met de kerstfilm en daarna een kerst knutsel maken. We hadden veel hulp
bij het knutselen. Dankzij vrijwilligers was het een groot succes. Bedankt hiervoor.
We sloten samen met ouders/verzorgers af met de kinderen om het kampvuur bij de zandbak.
Zingend met kerstliedjes. Heel sfeervol.

Carnaval
Nadat we vorig schooljaar met veel succes hadden meegedaan aan de carnavalsoptocht/activiteiten georganiseerd door SOT, hebben we dit jaar niet lang over de vraag hoeven
nadenken of we wederom aan de optocht/activiteiten zouden deelnemen. Deze vraag werd
namelijk direct met een volmondig “ja” beantwoord.
En ook dit jaar was het weer groots en goed georganiseerd. Met nog meer scholen, nog een
grotere organisatie, hoewel we daar als school enkel maar aan de zijlijn betrokken bij zijn
omdat het grootste deel van de organisatie in handen was van SOT.
Een extra tent voor de groepen 1 en 2 met een optreden van Joki en Jet, de theaterzaal voor de
groepen 3, 4 en 5 waar Eftelingradio de presentatie deed en het café voor de groepen 7 en 8,

waar de muziek door een heuse dj werd verzorgd. Er waren weer medailles, ranja en voor
iedere leerling een zakje chips. Het enige wat dit jaar tegenviel was de extreme kou. Helaas
zijn dit omstandigheden waar je niets aan kunt veranderen. Al met al vonden de kinderen het
weer een toffe ochtend.
Rond half twaalf mocht de onderbouw vakantie gaan vieren en ging het feest voor de
bovenbouw nog even door. Een lekker frietje met snackje werd door D´n Bolle verzorgd en
de middag werd afgesloten met de traditionele “Theresia got talent, waar iedereen zijn of haar
kunsten kon laten zien. Na afsluiting kon ook voor de bovenbouw de vakantie beginnen. Al
met al was het wederom een zeer gezellige carnaval!

Koningsspelen groep 1 t/m 4
Voor het tweede jaar op een rij hebben we met de onderbouw van de Theresiaschool de
Koningsspelen in samenwerking met de KlimOp gevierd.
Aanvankelijk zou deze activiteit op locatie ‘’De Vossenberg’’ worden gevierd om de ouderen
en kinderen op deze manier samen te brengen. Helaas hebben we op het laatste moment
wegens het norovirus moeten uitwijken naar een andere locatie om geen risico te lopen.
Zoals het jaar ervoor hebben de activiteiten op het President Kennedyplein plaatsgevonden.
Het was een prachtige dag en ondanks de late wijziging van locatie verliepen de
voorbereidingen soepel en probleemloos, mede door de ervaring van het jaar ervoor.
De kinderen hebben genoten, het tijdspad klopte en als verrassing kwamen er mensen vanuit
de Vossenberg ijsjes brengen die erg welkom waren vanwege het warme weer.

Pasen en vastenactie
Dit jaar doen we mee aan de vastenactie van de kerk. Iedere leerling kreeg een eigen doosje
mee waarin ze geld konden inzamelen. Hier is goed gehoor aan gegeven en we hebben ruim
350.00 opgehaald.
Betreft Pasen had de leerlingenraad aangegeven dat de bovenbouw iets anders wilde.
Onderbouw ging eieren zoeken met een paashaas bij Eekhof. En daarnaast verschillende
spelletjes gerelateerd aan Pasen. De bovenbouw, groep 5 t/m 8 heeft een Zweeds loopspel
gekregen. Met allemaal vragen over Pasen rekensommen enzovoorts. Hiervoor hebben de
leerkrachten in de week ervoor de info over Pasen nog eens goed doorgenomen. Ze werden
ingedeeld in groepjes en konden ook een prijsje winnen.
Alle kinderen hebben een chocolade paashaas gekregen.

Ouderbedankavond
Dit jaar hebben we de ouderbedankavond buiten kunnen houden in verband met het warme
weer. Ondanks een minimale opkomst was er een goede sfeer en werden de kadootjes goed
ontvangen. Er was gezorgd voor koffie, thee en iets lekkers. Ingrid heeft in haar functie als
directeur nog een aantal warme woorden gezegd om ons te bedanken voor de inzet het
afgelopen jaar.

Bardienst musical
De sfeer hing er goed in naar een hele mooie en emotionele musical. In de voorbereiding
hadden we de hangtafels al klaargezet – net als de hapjes. Met zijn drieën hebben we de
bardienst gedraaid en dat ging goed. Na afloop kregen we hulp en was alles in een korte tijd
opgeruimd. Er was voldoende eten en drinken.

Naast bovengenoemde activiteiten, organiseren wij ook nog:
* een afscheidscadeautje voor groep 8;
* een cadeautje/attentie voor Communie en Vormsel;
* een bedankje voor de leerkrachten aan het einde van het schooljaar;
* een bedankje voor de hulpouders aan het einde van het schooljaar;
* inschrijving voor de avonddriedaagse.

Verder ondersteunen wij het team bij:
* organiseren schoolreisje;
* verkeersexamen;
* allerlei verkeersactiviteiten zoals Pleintje verkeer;
* Brabants verkeersveiligheidlabel;
* Open dag;
* musical groep 8;
* afscheid groep 8;
* allerlei andere activiteiten die zich in de loop van een schooljaar voordoen.
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Begroting schooljaar 2018-2019
Huidige Situatie
Bank/Kas:
Bank
Kas

€ 3.632,36
€
2,50
Totaal

€

3.634,86

€

3.634,86

€

2.270,00

€
€

235,00
2.505,00

€

2.505,00

Verplichtingen:
€ 3.634,86

Eigen Vermogen

Bijl
age
4 Begroting 2018-2019

Totaal

INKOMSTEN
Algemene Inkomsten
Ouderbijdrage
Stichting Leerrijk (londo bijdrage)

Overige Inkomsten
Kledinginzameling 2018/2019
Eigen vermogen

€ 2.125,00
€ 145,00

€
€

100,00
135,00

Totaal inkomsten

UITGAVEN
Gebudgeteerde Uitgaven
Nationaal Schoolontbijt
Sinterklaascadeautjes
Sinterklaasbenodigdheden
Kerstmis
Carnaval
Theresiadag
Pasen
Koningsspelen
Culturele uitstapjes
Administratiekosten (bankkosten)
Representatiekosten
Onvoorziene uitgaven
presentje leerkrachten einde schooljaar
Groep 8 Afscheid/ouderbedankavond
Eerste schooldag
Totaal Uitgaven

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

75,00
425,00
400,00
125,00
325,00
90,00
40,00
615,00
120,00
50,00
100,00
35,00
75,00
30,00

