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IN MEMORIAM 

Astrid – Bos Haverland 

 

Met veel verdriet hebben wij op 19 juli het bericht gekregen dat onze geliefde en 

trouwe juf Astrid is overleden. Ook voor de ouderraad heeft juf Astrid veel betekend. 

Vol enthousiasme zette zij zich in voor de organisatie van oa het Sinterklaasfeest. Had 

ze plezier tijdens de verkleedpartijen van het jaarlijkse pleinfeest en het in februari 

gehouden carnabal. Ook heeft ze een grote bijdrage geleverd in de organisatie en 

voordelig inkopen van het schoolreisje aan het land van Jan Klaassen. Al onze kinderen 

zijn bij juf Astrid begonnen. Het doet ons enorm verdriet haar nooit meer tegen te 

komen in de gangen van onze school. 

 

Lieve Astrid, wij zullen je heel erg missen! 
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DE OUDERRAAD 

De ouderraad is een vereniging die bestaat uit minimaal 5 ouders/verzorgers van 

kinderen op OBS Sprengenpark en 2 personeelsleden van OBS Sprengenpark.  

 

Het doel van de vereniging is: 

 De bloei van de school bevorderen. 

 Interesse van ouders voor de school stimuleren. 

 Ondersteunende werkzaamheden voor de school door ouders bevorderen. 

 De belangen van de ouders behartigen bij de medezeggenschapsraad en bij het team 

van de school. 

 Ervoor zorgen dat leerlingen op schoolreisje of schoolkamp kunnen gaan. 

 Beheren van de financiën door de penningmeester. 

 

Taakomschrijving ouderraadlid; 

Het werk als lid van de ouderraad bestaat uit het plannen, organiseren, uitvoeren en 

evalueren van activiteiten zoals Pasen, Sinterklaas, Openingsfeest samen met het team 

van OBS Sprengenpark. In overleg worden de activiteiten verdeeld. Ook op de dagen 

zelf wordt de OR bijgestaan door de leerkrachten en hulpouders. 

Dit betekent tijd om voor te bereiden (zoals boodschappen, spellen regelen/bedenken, 

aankleding) aanwezigheid bij de activiteit (opzetten, helpen bij activiteiten, begeleiden 

van hulpouders en opruimen) en deelname aan vergaderingen. De ouderraad vergadert 

minstens zes maal per schooljaar. 

 

Verderop in het jaarverslag leest u meer over de activiteiten die het afgelopen jaar 

door de ouderraad zijn georganiseerd of waaraan wij hebben bijgedragen. 

 

De leden 

Het afgelopen jaar waren de volgende personen lid van de ouderraad: 

 

Ethel van Donselaar Voorzitter 
Angèle van Keulen Penningmeester 
Jolanda Kovacs Secretaris 
Annegien Lemmens  
Eline Last  
Joep Keuls  
Rianne Mulderij  
Els van der Jagt  
Lieke Rense-Vincent Personeelslid OBS Sprengenpark 
Manon Valkenburg Personeelslid OBS Sprengenpark 

Marja Hietbrink Personeelslid OBS Sprengenpark 
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DE ACTIVITEITEN IN 2013 / 2014 

Pleinfeest 

Pleinfeest was dit jaar in het 'ik hou van Holland' thema. Compleet met hooibalen, een 

koe om te melken en oud-Hollandse spelletjes. Ook was er een echte Oudhollandse 

poffertjeskraam. De kinderen konden ook tegeltjes verven, sjoelen en spijkerpoepen. 

Het feest werd afgesloten met de melkbustrekking. De kinderen van groep 8 hadden de 

lootjes hiervoor verkocht. 

 

Sinterklaas 

Dit jaar kwam Sinterklaas wel op een hele bijzondere manier op school aan!  Hij kwam 

met loeiende sirenes in een auto van de marechaussee. Zijn 2 pieten hadden handboeien 

om. Waarom? Zij hadden alle cadeaus voor de juffen gestolen omdat ze het Grote Boek 

kwijt waren. Gelukkig konden we dit gauw vergeten en in de hal genieten van de liedjes 

die de kinderen voor Sinterklaas zongen. Daarna bracht Sinterklaas een bezoek aan de 

klassen 1 t/m 5, die een cadeautje uit de schatkamer mochten uitkiezen. In de klassen 6 

t/m 8 werden ondertussen de mooiste surprises uitgepakt. 

 

Kerstfeest 

Natuurlijk ontbreekt de kerstvieren niet aan ons programma. Om half negen ’s ochtends 

zaten alle kinderen feestelijk gekleed aan de ontbijt tafel. De lange tafels mooi gedekt: 

het zag er geweldig uit. Alle groepen zongen tijdens het ontbijt een kerstlied. Ook het 

team liet zich samen met de OR en de hulpouders horen. De kerststemming zat er goed 

in. Rond half tien gingen alle groepen weer terug naar hun lokaal om daar een filmpje te 

kijken of lekker buiten te spelen. Buiten konden de ouders vanaf 11 uur een beker warme 

chocolademelk nuttigen met een heerlijke oliebol. Alle groepen kwamen naar buiten om 

nogmaals voor de ouders de liedjes te zingen.  

 

Pasen 

Ook dit jaar vierden we Pasen weer gezamenlijk op school. We hebben met een aantal 

hulpouders de paaslunch voorbereid. Alle kinderen hadden gekookte eieren meegenomen 

om het spel ‘eitje tik’ te spelen. Wie het langst een zijn of haar ei heel hield was 

eierkoning of koningin. Daarna liepen we in groepjes de speurtocht waarbij een route 

werd gelopen en foto-opdrachtjes werden gedaan. De kinderen moesten letters 

verzamelen waar een woord van gemaakt moest worden: spiegeleieren. Alle groepjes 

wisten het woord goed te maken. Ook gingen de groepjes op de foto met de Paashaas en 

kregen de kinderen een zakje chocolade eitjes.  

 

Carnabal 

Dit jaar stond de disco in het teken van carnaval. Iedereen kwam prachtig verkleed op 

ons carnabal. Iedereen liet zien hoe goed ze het dansje op Timber kende! Met de DJ's 

Sam en Fabian werd het een prachtig feest. Je kon ook nog in je carnavalsoutfit op de 

foto. Voor de grotere kinderen was er ‘Ik hou van Holland quiz’ met vragen over bekende 

Nederlandse liedjes, noem de ingrediënten van pannenkoeken en wie herkende ons 

stadhuis. 
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Koningsspelen 

Ook dit jaar deed OBS Sprengenpark mee aan de Koningsspelen. Gelukkig was het dit 

jaar erg mooi weer! Na de warming up op het liedje van Kinderen voor Kinderen ‘Doe de 

Kanga’, renden alle kinderen de longen uit hun lijf tijdens de sponsorloop. Iedereen deed 

enthousiast mee en er waren veel ouders en opa’s en oma’s om de kinderen aan te 

moedigen. De opbrengst van de sponsorloop van bijna € 2.800 wordt besteed aan mooie 

en leerzame boeken voor in de klassen. De kinderen konden ook meedoen aan een mini-

cilinic beeball en er was een gave opblaasbare stormbaan.  

 

Schoolreisjes 

Ook dit jaar gingen de kleuters met een grote bus naar Jan Klaassen Land. De juffen die 

meegingen genoten van alle vrolijke kinderen en van de poppenkastspeler. 

De kinderen van groep 3 t/m 6 gingen dit jaar naar de spelerij/uitvinderij in Dieren. 

Hier kunnen kinderen spelen, ontdekken en broodbakken.  In de uitvinderij kun je 

allerlei dingen zelf maken zoals naamplaatjes of een verf-spettertekening. De ouderraad 

zorgt er jaarlijks voor dat uit de verplichte ouderbijdrage de kosten voor het 

schoolreisje worden betaald. 

 

Schoolkamp 

Dit jaar zijn groep 7 en 8 naar de Zuiderzon in Eerbeek geweest. De kinderen gingen op 

de fiets met een omweg via Park de Hoge Veluwe om het Kröller Müller te bezoeken. 

Ook worden de Loenense watervallen bezocht, wordt er gezwommen en aan Levend 

Stratego gedaan. Natuurlijk waren er weer veel talenten op de bonte avond..Volgend 

schooljaar gaat groep 7 en 8 naar Noordwijk! 

 

De Musical 

Dit jaar had de musical de titel: ‘De verborgen vallei’. Voor de laatste keer had Juf 

Lieke de regie. De voorstelling was in de grote aula van het Cortenbosch. We hebben 

weer fantastisch genoten van het optreden van de kinderen van groep 7 en 8. We willen 

juf Lieke enorm bedanken voor de mooie musicals van de laatste jaren. Natuurlijk had 

groep 8 nog een afsluitende BBQ met hun ouders om hun afscheid van de basisschool te 

vieren. 

 

Ijsjes 

Op de laatste schooldag trakteerde de Ouderraad op een ijsje van Van Swoll.  

 

Het “Vosselmanpotje” 

Ieder jaar schenkt de ouderraad aan elke groep 50 euro. Het is erg leuk om de kinderen 

bijvoorbeeld op een ijsje te trakteren als een groep een uitje heeft. Het potje, 

genoemd naar oud-collega Arie Vosselman, stelt de leerkrachten in staat om iets leuks 

nog leuker te maken. 
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ACTIVITEITEN ONDERSTEUND DOOR DE OUDERRAAD 

Naast de activiteiten die door de ouderraad zelf worden georganiseerd, hebben wij ook 

een kleine financiële bijdrage geleverd aan de onderstaande activiteiten. 

 

Avondvierdaagse 

De organisatie van de avondvierdaagse was dit jaar in goede handen van Marja 

Pannekoek en Marion Egels. Zij hebben ervoor gezorgd dat we als school gezamenlijk 

vier avonden konden meedoen aan de avondvierdaagse. Het rustpunt, met wat lekkers en 

wat te drinken, was uitstekend verzorgd met zowel een rustpunt op de 5 km als de 

10 km. Ook kregen alle kinderen een ijsje voorafgaand aan de intocht. Ook dit jaar 

kreeg iedereen een heuse gladiool!. Dit jaar liepen we er erg mooi bij: met nieuwe school 

t-shirts zodat we als groep herkenbaar waren. 

 

Afscheid Groep 8 

Jaarlijks wordt er na de musical de afscheidsavond georganiseerd voor de leerlingen van 

groep 8. Een paar ouders regelen en organiseren dan een barbecue. Ze krijgen van de 

ouderraad een bijdrage van € 10 per kind voor dit afscheidfeest. 

 

Volgend schooljaar 

In het nieuwe schooljaar bestaat de ouderraad uit: 

Ethel van Donselaar (voorzitter), Angèle van Keulen (penningmeester), Jolanda Kovacs 

(secretaris),  Eline Last, Rianne Mulderij, Anneke Cornelissen en Ingrid Roelofs.  
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FINANCIEEL VERSLAG OUDERRAAD 2013 / 2014 

 

Hierbij het financiële overzicht van de ouderraad. 

 
OUDERRAAD O.B.S. SPRENGENPARK

FINANCIEEL VERSLAG SCHOOLJAAR 2013/2014 EN BEGROTING SCHOOLJAAR 2014/2015

BEGROOT WERKELIJK BEGROOT

2013 - 2014 2013 - 2014 2014 - 2015

ONTVANGSTEN:

- Ouderbijdrage 7.308,00 7.119,50 8.677,50

- Rente 125,00 90,60 100,00

- Verhuur tent 0,00 0,00 0,00

- Van spaarrekening 0,00 456,73 1.000,00

TOTAAL ONTVANGSTEN 7.433,00 7.666,83 9.777,50

UITGAVEN:

- ING rekening kosten 80,00 78,59 80,00

- Kleine kas Vosselman 250,00 250,00 250,00

- Kopieën maken 20,00 16,99 20,00

- Lief- en leedpot 125,00 277,57 100,00

- Halversiering 75,00 11,00 50,00

- Reservering aansprakelijkheid 50,00 50,00 50,00

- Diversen 50,00 484,59 25,00

- Sinterklaasfeest 500,00 462,61 575,00

- Kerstfeest 200,00 200,00 200,00

- Disco 200,00 151,91 200,00

- Paasfeest 250,00 215,84 215,00

- Ondersteuning activiteiten 125,00 112,67 115,00

- Sport en Spel 200,00 256,89 250,00

- Schoolreisje 4.635,00 4.312,50 5.880,00

- Eindactiviteit 50,00 150,00 50,00

- Musical 125,00 122,40 125,00

- Afscheid schoolverlaters 110,00 110,00 190,00

- Project 0,00 0,00 1.000,00

- Pleinfeest 350,00 405,68 400,00

TOTAAL UITGAVEN 7.395,00 7.669,24 9.775,00

38,00 -2,41 2,50

 
Zoals u hierboven kunt zien, speelden we nagenoeg quitte dit schooljaar. Ook het 

komend jaar denken we nagenoeg quitte te spelen. Vanaf bladzijde 10 kunt u het 

financiële verslag per activiteit lezen. 
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BALANS OUDERRAAD 

 

Op onderstaande balans kunt u terug vinden hoe groot de bezittingen van de ouderraad 

was in begin van het schooljaar in 2013:  

 
Balans Ouderraad OBS Sprengenpark 2013

Bezittingen Verplichtingen

Kas 158,50 Rekening MR 669,95

Giro-rc 757,33 Reservering Aansprakelijkheid schade 150,00

Rekening MR 669,95 Reservering Schoolreisjes 360,76

ZKL Spaarrekening 5.911,75 Reservering door winst feesten 117,16

Nog te ontvangen 20,98 Nog te betalen 0,00

Eigen Vermogen 6.220,64

Totaal 7.518,51 Totaal 7.518,51  
 

En hoe groot de bezittingen zijn aan het eind van het schooljaar van 2013/2014: 

 
Balans Ouderraad en OBS Sprengenpark 2014

Bezittingen Verplichtingen

Rekening MR 1,40 Rekening MR 1,40

ING Zakelijke rekening 467,21 Reservering Aansprakelijkheid schade 200,00

Kas 135,78 Reservering Schoolreisjes 493,86

ZKL Spaarrekening 5.552,35 Reservering door winst feesten 0,00

Nog te ontvangen 300,00 Nog te betalen 0,00

Eigen Vermogen 5.761,48

Totaal 6.456,74 Totaal 6.456,74  
 

In kas is aanwezig € 135,78. Dit bedrag wordt in kas gehouden om kleingeld te hebben 

voor het pleinfeest op 19 september. Op de ING zakelijke rekening staat een bedrag 

van € 467,21. Op de spaarrekening staat momenteel € 5.552,35. Het bedrag nog te 

ontvangen is de bijdrage van school aan de school t-shirts. 

 

Binnen de zakelijke rekening van de OR, houden wij een spaarrekening bij van de MR. De 

MR heeft zijn bijdrage over het schooljaar 2013/2014 nog niet ontvangen. 
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Reserveringen 

 Reservering Aansprakelijkheid schade 

Er wordt een reserve gevormd voor mogelijke schade, waarvoor de school niet is 

verzekerd. Het afgelopen jaar hebben we €  50 in deze reserve gestopt voor 

toekomstige schades. 

 Reservering Schoolreisjes 

Het afgelopen jaar was de ouderbijdrage voor schoolreisjes en schoolkamp 

nagenoeg hetzelfde als de kosten, waardoor we dit jaar geen reservering voor 

toekomstige schoolreisjes kunnen doen. Maar we hoeven ook geen geld van de 

reservering te onttrekken. 

 Reservering door winst feesten 

De reservering door winstfeesten is een ontstaan na het kerstfeest 2011. 

Wanneer de Ouderraad winst maakt op een feest door verkoop horeca en/of 

kerstmarkt, houden we deze winst apart. Dit geld is in juni 2014 aangewend voor 

de aanschaf van de school t-shirts.  

 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen van de ouderraad is afgenomen van € 6.220,64 naar € 5.761,48. Dit 

komt door de aanschaf van de school t-shirts die wij in juni samen met de MR en OBS 

Sprengenpark hebben aangeschaft ter bevordering van de PR van onze school. 

 

RESULTATEN PER ACTIVITEIT  

Het afgelopen jaar heeft een klein negatief resultaat van € 2,41 opgeleverd. Hieronder 

kunt u per opbrengst of uitgave zien wat het resultaat ten opzichte van de begroting 

2013 / 2014 was. De controle van dit jaarverslag is op 25 november 2014 uitgevoerd 

door mevrouw S. Janse-Trinker en mevrouw B. Kopuit. 

 

Opbrengsten: 

 

 Ouderbijdrage 

In het schooljaar 2013-2014 hielden we rekening met 132 kinderen. Uiteindelijk 

hadden we aan het eind van het schooljaar 137 kinderen op school. We hebben 

van 130 kinderen de ouderbijdrage mogen ontvangen. Dit komt deels door de 

instroom bij de kleuters na de meivakantie. Het komende jaar gaan we uit van 136 

kinderen, waarvan 126 kinderen direct aan het begin het schooljaar starten. 

 

De vrijwillige bijdrage bleef en blijft gehandhaafd op € 22,50. Ook de bijdrage 

voor schoolreisjes bleef en blijft gehandhaafd op € 30. De bijdrage voor groep 7 

en 8 voor schoolkamp naar Eerbeek bedroeg € 52,50. Het komend schooljaar 

gaat groep 7 en 8 op schoolkamp naar Noordwijk. De bijdrage is daarvoor 

vastgesteld op € 95. 

 

 Renteopbrengsten  

De renteopbrengsten op de ING Spaarrekening hebben we € 90,60 ontvangen. 

Dit is lager dan het begrote bedrag van € 125.  



 10 

 

 Verhuur tent 

De tent is het afgelopen schooljaar niet verhuurd. 

 

 Van spaarrekening 

Extra van de spaarrekening hebben wij de investering voor de school t-shirts 

gehaald. Een keer in de twee jaar willen we extra vermogen aanwenden voor een 

leuk project binnen de school wat het team verder invult en begeleidt. In het 

schooljaar 2014/2015 stellen we hiervoor € 1.000 beschikbaar. 

 

Uitgaven: 

 

 Bankrekeningen 

De kosten voor de ING zakelijke rekening zijn ongeveer € 25 per kwartaal. De 

MR betaalt de helft van de basiskosten van de zakelijke rekening. De MR heeft 

een spaarrekening binnen hetzelfde zakelijke rekening van de Ouderraad. We 

zijn binnen het budget van € 80 gebleven. 

 

 Kleine kas Vosselman 

We hebben per klas een bijdrage gegeven van € 50 die de groepsleerkracht zelf 

mag besteden. Dit is de kleine kas Vosselman. Ook het komend jaar is deze weer 

vastgesteld op € 50 per klas.  

 

 Kopieën maken 

Jaarlijks begroten we € 20 aan printkosten. Hiervoor wordt de printcartridge 

vergoedt van de penningmeester. 

 

 Lief en leed pot 

Jaarlijks begroot de Ouderraad € 125 aan lief en leed te besteden aan ziekte, 

geboorte (zoon juf Lieke) en afscheid leerkrachten. In 2014 hebben we afscheid 

genomen van juf Yolande, juf Anjo en juf Lieke. Dit jaar hebben we met veel 

verdriet afscheid genomen van onze geliefde juf Astrid door haar plotselinge 

overlijden. Hierdoor hebben we dit jaar € 150 meer uitgegeven dan normaal. Wij 

hebben namens de kinderen, ouders, OR en MR gezorgd voor een advertentie en 

een bloemstuk. Wij zullen juf Astrid nooit vergeten.     

 

 Halversiering 

De halversiering valt onder de verantwoordelijkheid van de halcommissie. Wel 

stelt de OR een budget voor halversiering ter beschikking. Daar heeft de 

halcommissie nauwelijks gebruik van gemaakt en houden wij € 64 over op deze 

post. 

 

 Reservering aansprakelijkheid 

We reserveren jaarlijks € 50 voor onvoorziene omstandigheden. 
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 Diversen 

Voor de post Diversen begroten we jaarlijks € 50 voor kleine uitgaven. Dit jaar 

hebben we dit budget overschreden door de investering in de school t-shirts. Dit 

hebben wij samen met de MR en school gedaan. Wij vinden het als OR belangrijk 

te werken aan zichtbaarheid en PR van onze kleine school. De t-shirts hebben we 

voor het eerst dit schooljaar in gebruik genomen tijdens de avondvierdaagse. 

 

 Sinterklaasfeest 

De uitgaven voor Sinterklaas waren iets lager (€ 37) dan begroot. Dit kwam 

doordat Leerplein een deel van de cadeautjes van groep 3/4 betaald heeft. Ten 

opzichte van de begroting van 64 kinderen, waren er voor 83 kinderen cadeautjes 

(door de combigroep 4/5). Daarnaast zorgt de OR voor pepernoten en chocomel 

met wat lekkers. 

 

 Kerstfeest 

Bij het kerstfeest spelen we precies quitte. Door de verkoop van de oliebollen 

hadden we een winst van € 88,50. Deze winst is bijgeschreven bij de post 

‘Reservering door winst feesten’ en is zoals al eerder vermeld dit jaar volledig 

aangewend voor de aanschaf van de school t-shirts. Ook dit jaar hadden we een 

kerstontbijt waarbij de OR volledig voor het eten zorgde.  

 

 Disco, het Carnabal 

De disco was dit jaar het Carnabal. Dit feest sluiten we, met €48 onder budget, 

positief af. We hadden een bellenblaasmachine begroot, maar konden deze lenen 

van Decorbouw. 

 

 Pasen 

Met Pasen hebben we ook netjes € 31 overgehouden. In de OR wordt op de 

kleintjes gelet en worden de paaseitjes in de aanbieding gekocht. Ook de 

broodhaantjes voor de Palmpasentocht naar de Oude Enk worden door de OR 

betaald uit het budget voor Pasen. 

 

 Ondersteuning activiteiten 

Naast bovenstaande feesten draagt de Ouderraad ook bij aan evenementen zoals 

de kinderboekenweek en de avondvierdaagse. Ook hier hebben we wat budget 

(€ 12) overgehouden. 

 

 Sport en spel, de Koningsspelen 

Voor Sport en Spel begroten we jaarlijks € 200 voor de huur van materialen. 

Gezien de positieve resultaten van de bovenstaande feesten, hebben meer geld 

uitgetrokken voor de Koningsspelen. Hier hebben we oa een opblaasbare 

stormbaan van geleend. Maar ook hadden we voor elke kind een gezonde appel. 

Sport en Spel sluiten we negatief van met een bedrag van afgerond € 57, 
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 Schoolreisje 

Dit jaar houden we de incasso van de verplichte bijdrage en de kosten voor 

schoolreisje en kamp € 133,10 over wat we bijschrijven aan de post ‘reservering 

schoolreisjes’.  

 

 Eindactiviteit 

Dit jaar hebben we geen eindactiviteit gedaan zoals bv een vossenjacht. Wel 

hadden we voldoende budget vanuit overschot andere uitgaven/opbrengsten, om 

alle leerlingen te trakteren op een ijsje van Van Swoll. Hierdoor komt de 

eindactiviteit uit op een negatief resultaat van € 100. 

 

 Musical 

Met de musical konden we dit jaar weer terecht in de vertrouwde aula van het 

Cortenbosch. Hiervoor moeten we wel de aanwezige conciërge betalen. Tevens 

kregen alle kinderen en hulpouders een mooie roos. We bleven op een paar euro 

na binnen budget. 

 

 Afscheid schoolverlaters 

Aan de barbecue voor het afscheid van groep 8 hebben we weer een bijdrage van 

€ 10 per kind gegeven. 11 kinderen namen afgelopen schooljaar afscheid van onze 

school.  

 

 

De ouderraad wil u bedanken voor uw hulp en aanwezigheid bij de feesten en wil er met 

uw financiële bijdrage en hulp weer een succesvol nieuw schooljaar van gaan maken. 

 

Namens de ouderraad 

Angèle van Keulen  (penningmeester) 

 


