Stichting Ouderraad OBS De Hobbitstee

Jaarverslag 2018/2019

Stichting Ouderraad OBS De Hobbitstee
Activiteiten 2018/2019
Status financiën 2018/2019
UITGAVEN BUDGET OUDERRAAD
Begroot
Uitgegeven
Schoolreis
-750,00*
-1243,66
Bovenbouwfeest groep 6-8
-700,00
-682,72
Nationaal Schoolontbijt
-100,00
-213,73
Sint
-2.000,00
-1.563,82
Kerst
-750,00
-816,59
Carnaval
-400,00
-288,63
Pannenkoekenfeest
-100,00
-46,29
Koningspelen
-400,00
-461,63
Schoolvoetbal
-100,00
-73,36
Glasstadmars / Avondvierdaagse
-75,00
-65,33
Waterfeest
-350,00
-276,00
Kamp groep 8
-350,00**
-42,94
Afscheid groep 8
-750,00
-1.006,06
Representatiekosten
-150,00		
Bankkosten
-200,00
-256,60
Diversen
-300,00
-312,48
VOO
-60,00		
TOTALE UITGAVEN
€ -7.535,00 € -7.392,84
*exclusief EUR 25 ouderbijdrage schoolreis per kind groep 1-7 >185x25=EUR 4.625,00
**exclusief EUR 90 ouderbijdrage kamp per kind > 36x90= EUR 3.240,00
INKOMSTEN
Vrijwillige ouderbijdrage EUR 27,50 per kind
Ouderbijdrage schoolreis groep 1 t/m 7
Ouderbijdrage kamp /afscheid groep 8 EUR 90,00 per kind
Kleding container
TOTALE INKOMSTEN

Restant
-493,66
17,28
-113,73
436,18
-66,59
111,37
53,71
-61,63
26,64
9,67
74,00
307,06
-256,06
150,00
-56,60
-12,48
60,00
€ 185,16

Inkomsten
4.768,25
4.625,00
3.240,00
102,00
€ 12.735,25

Saldo per 31-08-2018
Saldo per 31-08-2019
Banksaldo betaalrekening
€ 2.676,18
€ 1.081,71
Banksaldo spaarrekening
€ 6.633,71
€ 8.897,73*
*inclusief restant inkomsten activiteiten tbv jubileumweek en vernieuwen schoolplein. Zie aparte specificatie jubileumweek

Schoolreisje
Dit schooljaar zijn groep 1, 2, 3 naar Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers geweest. De kinderen konden
hier alles te weten komen over het leven op de boerderij, verschillende dieren aaien, Fien en Teun voorstelling zien en
spelen in één van de speeltuinen. Het park is omgeven door water en minder overzichtelijk, waardoor er is besloten meer
begeleiding mee te laten gaan (1 op 3). Groep 4, 5, 6 zijn naar Drievliet geweest. Gezien Prinsjesdag en de locatie in
Den Haag, was het behoorlijk druk. Maar dat mocht de pret niet drukken. Het park is overzichtelijk waardoor alsnog
de meeste attracties gedaan konden worden, inclusief de achtbanen.
De kinderen van groep 7 zijn ook dit jaar weer naar Buren afgereisd om te kanoën en natuurlijk te survivallen. Het was
wederom een succes, mede dankzij de meester en de ouders. Ouders dragen bij in de kosten (EUR 25,00 per kind).
Begroot budget EUR 750,0
Totaal is er EUR 1.243,66 uitgegeven aan de schoolreisjes van groep 1 t/m 7. Dit bedrag is
besteed aan extra begeleiding en aan eten en drinken gedurende de dag.

Bovenbouwfeest groep 6 t/m 8 met als thema Wild West
Omdat de bovenbouw niet mee doet aan het Sinterklaasfeest, maar zelf cadeautjes kopen voor elkaar en een surprise
maakt, organiseren we een bovenbouwfeest. Er zijn 3 thema’s die elk jaar rouleren. Groep 6 t/m 8 doorloopt dan
uiteindelijk alle thema’s. Dit jaar was het thema Wild West aan de beurt. Er was een stier ingehuurd, de hamburgers lagen
op de BBQ, er was muziek en de school was versierd in thema met o.a. strobalen.
Begroot budget EUR 700,00
Totaal is er EUR 682,72 uitgegeven aan het bovenbouwfeest. Dit bedrag is besteed aan eten,
drinken en materialen.

Nationaal Schoolontbijt
Ook dit jaar hebben we meegedaan met het nationaal schoolontbijt.We hebben op vrijdag met z’n allen op school
ontbeten. Iedereen in en met zijn eigen klas. De hele week wordt er aandacht aan het ontbijt geschonken en vooral
aan het belang ervan.
Voor een kleine bijdrage wordt er door de organisatie in samenwerking met een lokale supermarkt (in dit geval Coop in
Heukelum), een gevarieerd ontbijt verzorgd.Wij hebben dit zelf nog aangevuld met extra beleg en wat brood, zodat er
genoeg variatie was voor de kinderen. Een greep uit wat er op tafel stond; diverse soorten beleg zowel kaas als vleeswaren,
brood, yoghurt, melk, thee, groenten en fruit.
Begroot budget EUR 100,00
Om deel te nemen aan het ontbijt en het extra beleg hebben we € 213,73 betaald.

Sinterklaasfeest
Zoals elk jaar kwam ook dit jaar Sinterklaas naar de Hobbitstee om een bezoek te brengen aan de kinderen. Sinds een
aantal jaar wordt de Sint vergezeld door een aantal pieten en dit jaar een ‘cadeautje’. Het bezoek van dit jaar stond in het
teken van het jubileum van de school en o.a. Oud Hollandse spelletjes. In de week voorafgaand aan het bezoek, bleek de
Sint al meerdere keren het schoolplein te hebben bezocht en hier mysterieuze ‘buitenspelletjes’ te hebben achtergelaten.
Volgens een strak schema, zodat elke klas evenveel aandacht van de goedheiligman krijgt, heeft de Sint de groepen
1 t/m 5 een bezoek gebracht. Elke klas had iets leuks voorbereid voor de Sint.Aan het einde van ieder bezoek, kwam
daar de cadeaupiet met een zak cadeaus voor de kinderen. De kinderen waren erg blij met hun cadeau.
Groep 6, 7 en 8 vierden in de klas hun eigen Sinterklaasfeest met zelfgemaakte surprises.Altijd weer leuk om te zien
wat voor een mooie creaties gemaakt zijn. Dit jaar hebben de pieten ook deze klassen een bliksembezoek gebracht.
Tijdens deze dag is er voor elk kind naast het strooigoed van de pieten ook iets lekkers en limonade voor tijdens de kleine pauze.
In de weken voor het Sinterklaasfeest mag de schoen natuurlijk worden gezet in alle klassen. Dit jaar werden deze gevuld
met een geheimschriftpen.
Begroot budget EUR 2.000,00
Voor alle festiviteiten en cadeaus rond het Sinterklaasfeest is € 1.563,82 uitgegeven.

Kerstviering
Ook dit jaar hebben we de kerstviering op school gehouden. De combinatie van activiteiten buiten en daarna eten in de klas
beviel heel goed voor de onderbouw. De plannen lagen ook weer klaar voor dit jaar. Echter door weersomstandigheden
waren we genoodzaakt alle festiviteiten binnen in de hal te organiseren. Op het laatste moment is hierdoor het programma
wat aangepast. De hal is ingericht als kerstmarkt met gezellige kraampjes, kerstbomen en lichtjes. Ouders en de kinderen
waren van harte welkom op de kerstmarkt om een kijkje te nemen bij de kraam met lootjes, wat lekkers te kopen bij Koffie
in de Bakkerij, een hand te geven aan de Kerstman of om te sjoelen of knutselen in één van de lokalen.
Na een rondje over de kerstmarkt konden de kinderen genieten van een heerlijk diner verzorgd door de ouders in hun
eigen klaslokalen. Groep 5 t/m 8 zijn gelijk begonnen met hun diner in de klas. De ervaring is dat zij met gemak anderhalf
uur gezellig kunnen dineren.
Voor de ouders werden er op de kerstmarkt verschillende gerechten aangeboden en kon men een lekker hapje eten
terwijl er op de kinderen gewacht kon worden. Ook was er een kraampje met een initiatief van 2 leerlingen, die zelf
kettingen hadden gemaakt en deze verkochten op de kerstmarkt. De opbrengst hiervan hebben zij gedoneerd aan school,
om te gebruiken voor de vernieuwing van het schoolplein. Dit jaar hadden we ook een enveloppenkraam met prijzen die
geschonken zijn door ouders van kinderen van school en een aantal winkeliers uit Leerdam. Ook kon met de inmiddels
befaamde jaarkalender ophalen tijdens deze markt.

Ondanks de aanpassingen i.v.m. de weersomstandigheden was het een geslaagde avond, met een gezellige sfeer, is er lekker
gegeten en zijn er veel enveloppen gekocht bij de enveloppenkraam. De opbrengst van deze avond gebruikt de OR om
leuke activiteiten te organiseren tijdens de jubileumweek in 2019.
Begroot budget EUR 750,00
De kosten van de activiteiten, versiering en de kerstmarkt zijn € 816,59 geweest. De opbrengsten
vanuit de kerstmarkt bedragen € 1.400,00

Carnaval
Op 22 februari werd er op De Hobbitstee carnaval gevierd, terwijl het officiële carnavallen in het zuiden van het land op
2 maart werd gestart.Traditie getrouw vieren we het de laatste vrijdag voor de voorjaarsvakantie, waardoor het niet altijd
synchroon loopt met de officiële carnaval. In de verschillende groepen waren verschillende feestelijke knutsels te maken,
buiten op het plein was een springkussen aanwezig, in de hal werd er lekker gedanst in de disco en konden de kinderen een
glittertattoo laten zetten of zich laten schminken. Het was leuk om te zien hoe iedereen z’n best had gedaan met zijn outfit
en iedereen zag er leuk verkleed uit.Vanuit de OR werd er gezorgd voor wat lekkers te eten en te drinken tussendoor.
Een gezellige ochtend om de vakantie mee in te luiden.
Begroot budget EUR 400,00
Totaal is er EUR 288,63 uitgegeven aan versieringen, knutselmateriaal, springkussen eten,
drinken en overige materialen.

Pannenkoekendag
Dit jaar zijn we weer met groep 8 naar verpleeghuis Lingesteyn gegaan om pannenkoeken te bakken. In verschillende
groepen zijn we naar de verschillende afdelingen gegaan om daar de lunch te verzorgen voor de ouderen. Per groepje
hebben ze pannenkoeken gebakken. Nadat de ouderen heerlijk genoten hebben van de pannenkoeken en toen de keukens
weer netjes opgeruimd waren, kregen de kinderen zelf ook nog pannenkoeken in de klas.Vanuit de organisatie van
Nationale Pannenkoeken dag ontvangen wij altijd pakketten met diverse benodigdheden om te kunnen bakken.
Deze pakketten worden vanuit de OR aangevuld, zodat elke oudere een pannenkoek krijgt.
Begroot budget 100,00
Totaal is er € 46,29 uitgegeven aan aanvulling op de pakketten.

Koningspelen
Dit evenement doen we nu voor het 3e jaar. De commissie komt al vroeg bijeen omdat het altijd een hele puzzel is om de
diverse sporten weer te kunnen realiseren. Maar ook dit jaar is dit weer gelukt. Groep 1 t/m 3 hebben op school diverse
spelletjes gedaan onder begeleiding van de leerkrachten, de ouders en de sportklas. Ze zijn naar de natuurtuin geweest en
hebben via Nikky’s Dance kennisgemaakt met het plezier dat je kunt hebben met dansen. Groep 4 is gaan hockeyen en
voetballen bij HCL/LRC. Groep 5 heeft kennisgemaakt met badminton en is met stichting Samen Doen lekker in beweging
geweest. Groep 6 is gestart met fitness en tennis. Groep 7 heeft gevoetbald bij Romano voetbalschool en gebasketbald.
Groep 8 maakte kennis met crossfit Leerdam en gingen boksen.
Omdat het planmatig beter uitkwam om gelijk te beginnen met de activiteiten, is er voor gekozen om in plaats van een
ontbijt een gezonde lunch te verzorgen. Deze lunch wordt verzorgd door de OR.
Begroot budget EUR 400,00
Totaal is er € 461,63 uitgegeven aan de sportactiviteiten en het eten en drinken tijdens de lunch.

Schoolvoetbal
Dit jaar was de 70e editie van het Leerdamse schoolvoetbaltoernooi. De Hobbitstee was ook dit jaar weer goed
vertegenwoordigd door zowel jongens als meisjes.Vanuit de OR regelen we iets te drinken en iets lekkers tijdens
het toernooi.
Begroot budget EUR 100,00
Totale kosten bedroegen € 73,36 voor drinken en iets lekkers.

Glasstadmars en Avondvierdaagse
Vanuit de OR hebben wij de organisatie voor de Glasstadmars en de avondvierdaagse op ons genomen. Dit jaar hadden
we voor beide evenementen een gezellige grote groep en werd er goed gewandeld.
Zowel voor de Glasstadmars als de avondvierdaagse verzorgen we vanuit de OR altijd iets lekkers en drinken voor
onderweg. Omdat het een jubileumjaar betrof, hebben we extra uitgepakt met wat versieringen voor het defilé.
Begroot budget EUR 75,00
Totaal is er € 65,33 uitgegeven aan drinken en wat lekkers voor onderweg.

Waterfeest
Dit jaar stond het Waterfeest voor het eerst echt ingepland.We hadden geluk met het weer en zo kon dit waterfeest
doorgaan op de geplande datum.We hadden een enorm luchtkussen glijbaan gehuurd en dit was een groot succes voor
zowel jong als oud.Verder hadden we nog diverse spelletjes op het plein neergezet.We hadden de dag ingedeeld in blokken,
per blok konden de groepen naar buiten. Dit zorgde ervoor dat de kleintjes heerlijk alleen naar buiten konden.We hadden
voor iedereen een ijsje geregeld. Ook dit jaar was het waterfeest een groot succes, mede mogelijk gemaakt door het
heerlijke weer.
Begroot budget EUR 350,00
Totale kosten bedroegen € 276,00 voor het grote luchtkussen en de ijsjes.

Kamp
De kinderen van groep 8 zijn ook dit jaar weer naar de Zonnewende geweest. Onder luid getoeter zijn ze uitgezwaaid
door de kinderen en ouders. Drie dagen vol plezier en weinig slaap.
Ouders dragen bij in de kosten; 36 x EUR 90,00 = EUR 3.240,00
Begroot budget vanuit OR EUR 350,00
Totale kosten bedroegen € 3.282,94 voor verblijf, eten, drinken en extra activiteiten tijdens
het kamp.

Afscheid groep 8
Het afscheid van groep 8 is elk jaar weer een grote gebeurtenis voor de hele school.
Voor de musical van groep 8 wordt Het Dak afgehuurd en huren we DJ’s in die de musical ondersteunen op
het gebied van licht en geluid.
Begroot budget EUR 750,00
Totale kosten bedroegen € 1.006,60 voor de huur van Het Dak, de ondersteuning op licht
en geluid en de musical.

Financiën jubileumweek 20 mei t/m 25 mei 2019
UITGAVEN Jubileumweek
20 mei – feestelijke opening met taart, confetti en goochelaar
21 mei – Efteling, eten en drinken (vervoer met touringcar is betaald
door De Hobbitstee en valt buiten deze berekening)
23 mei – Oud Hollandse spelletjes, pannekoekendag
24 mei – feestavond met disco, BBQ, drankjes, waterijsjes, frietkar, diversen
TOTALE UITGAVEN
INKOMSTEN Jubileumweek
Diversen inkomsten (kerstkaarten, kerstmarkt, kettingen Pleum/Julia,
sponsorloop, eten en drinken en feestavond jubileumweek)

Uitgaven
-795,00
-4.603,65
-284,09
-3.577,22
€ -8.706,61
Inkomsten
€ 9.762,21

Totaal is er EUR 8.706,61 uitgegeven aan de activiteiten voor groep 1 t/m 8 in de jubileumweek.
Het busvervoer naar/van De Efteling is geheel betaald door De Hobbitstee en daarom buiten
de berekeningen gehouden. Vanuit de OR is EUR 4.000,00 ter beschikking gesteld. Als we dit bij
de inkomsten optellen is er in totaal EUR 9.762,21 + EUR 4.000,00 = EUR 13.762,21 te besteden
aan de jubileumweek en het vernieuwen van het schoolplein. Na aftrek van alle kosten is er een
restant van EUR 5.055,60

40 jaar OBS De Hobbitstee, een mooi jubileum en dat gaan we vieren!
Een 40-jarig jubileum is een goede reden voor een feestje. Het team en de Ouderraad van OBS De Hobbitstee organiseert
daarom een super gezellige feestweek.Van 20 mei 2019 tot en met 24 mei 2019 staan er allerlei leuke feestelijke activiteiten
gepland voor de kinderen (en soms ook ouders) tijdens en na schooltijd.
MAANDAG 20 MEI
Alle kinderen verzamelden zich op het schoolplein. De feestweek werd officieel geopend met een meterlange taart,
limonade en confetti. Ouders/verzorgers waren uiteraard ook van harte welkom om bij de opening van de feestweek. In de
loop van de ochtend zijn de kinderen verrast met een voorstelling van een goochelaar.
DINSADG 21 MEI
De Efteling! We hebben er met alle kinderen en begeleiders een gezellige dag van gemaakt! De bussen stonden om 09:00
uur klaar voor vertrek. Met alle groepen is voldoende begeleiding meegegaan. Bij groep 1 t/m 3 zaten er maximaal 6
kinderen in een groepje met twee begeleiders, bij groep 4 t/m 6 maximaal 5 kinderen met één begeleider en groep 7 en 8
gaan zelfstandig het park in (met drie begeleiders per klas paraat). Om 17:00 uur waren we terug in Leerdam.
DONDERDAG 23 MEI
Een dag in het teken van Oud-Hollandse spelletjes en eenpannenkoekenlunch.
Een ochtend vol leuke spelletjes.Tijdens de lunch blijven alle kinderen op school om te genieten van een overheerlijke
pannekoek. In de avond wordt er, speciaal voor leerlingen en ouders/verzorgers van De Hobbitstee, op het schoolplein, een
zomeravondconcert gegeven door Aurora.
VRIJDAG 24 MEI
Een continurooster vandaag.Vanaf 17:00 uur was iedereen welkom op schoolplein met een BBQ en een disco.Alle
leerlingen konden genieten van een frietje met wat lekkers en daarna lekker dansen in de disco. Dit slotfeest vierden we
samen met de ouders/verzorgers. Er werd gezorgd voor een complete BBQ, waarvan gebruik gemaakt kon worden tegen
betaling van EUR 10,- pp
Het was een mooi slotfeest van een leuke feestelijke jubileumweek!

Begroting 2019/2020
UITGAVEN
Schoolreis
Bovenbouwfeest groep 6-8
Nationaal Schoolontbijt
Sint
Kerst
Carnaval
Pannenkoekenfeest
Koningspelen
Schoolvoetbal
Glasstadmars / Avondvierdaagse
Waterfeest
Kamp groep 8
Afscheid groep 8
Representatiekosten
Bankkosten
Diversen
VOO
TOTALE UITGAVEN

Begroot
750,00
700,00
100,00
2.000,00
750,00
400,00
100,00
400,00
100,00
75,00
350,00
350,00
750,00
150,00
200,00
300,00
60,00
€ 7.535,00

Banksaldo bank 31-08-2019
Ouderbijdrage begroot 2019/2020*
Totaal
Uitgaven begroot

€ 1.081,71
€ 4.950,00 +
€ 6.031,71
€ 7.535,00 -/-

*Uitgaande van 220 leerlingen, waarvan 40 niet betalende leerlingen = 180 x EUR 27,50 Totaal geschat: EUR 4.950,00

