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Stichting Ouderraad OBS De Hobbitstee
Activiteiten 2020/2021
Status financiën 2020/2021

Overzicht uitgaven/inkomsten activiteiten  Uitgaven Inkomsten 
Vrijwillige ouderbijdrage   4.072,75
Nationaal schoolontbijt 30,08
Sint  969,08
Kerst  152,27 243,90
Diversen: Heel Hobbitstee bakt  690,33
Diversen: Paaseieren zoeken Natuurtuin  100,45
Afscheid/musical groep 8 875,00
Kamp groep 8 2.690,24 2.430,00
Diversen: IIsmuntje ivm zomervakantie  303,43
Diversen: Drukwerk hele jaar + potlood OR   358,16
Diversen: welkomstasje instromer  14,30
Bankkosten  186,93
Schoolreis  X
Bovenbouwfeest groep 6 t/m 8  X
Carnaval  X
Pannenkoekendag  X
Koningsspelen  X
Glasstadmars / Avondvierdaagse  X
Schoolvoetbal X
Waterfeest X
TOTAAL 6.352,03 6.746,65

INKOMSTEN Inkomsten
Vrijwillige ouderbijdrage € 27,50 per kind  4.072,75 
Kerst opbrengst verkoop kalenders  243,90
Ouderbijdrage kamp groep 8 € 90,00 per kind  2.430,00
TOTALE INKOMSTEN 6.746,65

 Saldo per 02-10-2020 Saldo per 02-10-2021
Banksaldo betaalrekening € 1.062,92  € 1.486,04
Banksaldo spaarrekening € 10.124,12  € 11.469,12
*Banksaldo spaarrekening vergroot met opbrengsten kerstkaartenactie tbv schoolplein



Nationaal schoolontbijt  
In verband met de maatregelen rondom corona, kon er geen ontbijt op school worden georganiseerd. Als 
alternatief zijn er voorverpakte ontbijtkoekjes uitgedeeld aan alle kinderen. 
 
In totaal is € 30,08 uitgegeven aan voorverpakte ontbijtkoekjes.  
 
Sinterklaasfeest  
Zoals elk jaar kwam ook dit jaar Sinterklaas naar de Hobbitstee om een bezoek te brengen aan de kinderen. 
Gezien de coronamaatregelen was het niet toegestaan om met veel pieten te komen. Door de coronamaatregelen 
was het ook niet mogelijk om een groots entree te organiseren op het schoolplein. Het was allemaal net even 
anders dan anders, maar zeker niet minder leuk.  

De kinderen verzamelden zich in de klassen, zoals elke andere dag. In de klas werd een filmpje aangezet, een 
TEAMS vergadering met de pieten, ‘cadeautje’ en de burgermeester. Sinterklaas is er niet…weet iemand waar 
Sinterklaas is? De kinderen gaan zoeken en vinden in de centrale hal aanwijzingen. Met chocoladeletters kunnen ze 
het woord gymzaal maken. De Sint zit in de gymzaal! 

Volgens een strak schema, zodat elke klas evenveel aandacht van de goedheiligman krijgt, heeft de Sint de groepen 
1 t/m 5 op bezoek gehad in de gymzaal. Elke klas had iets leuks voorbereid voor de Sint. Aan het einde van elk 
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 een eigen Sinterklaasfeest met zelfgemaakte surprises. De Sint kon het uiteraard 
niet laten om ook aan deze groepen een kort bezoek te brengen. Tijdens deze dag was er voor ieder kind een 
zakje voorverpakte kruidnoten 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 zakje vol lekkers zoals chocolademunten, een sinterklaaslolly, mandarijn en kikker/muis.

In totaal is € 969,08 uitgegeven aan het schoencadeau, het cadeau voor groep 1 t/m 5 en een 
kleinigheidje voor Sint en Pieten.  
 



Kerstviering  
De coronamaatregelen maakten het niet mogelijk een kerstdiner te organiseren met een gezellige kerstmarkt 
voor de ouders, zoals we dat zo graag doen. Het idee werd aangepast naar een kerstontbijt, waarbij alleen 
voorverpakte producten gebruikt mochten worden.  
 
Op het laatste moment is er vanuit de overheid besloten de scholen te sluiten gezien de ontwikkelingen rondom 
corona. Dit gebeurde 1 dag voor het kerstontbijt, waardoor het kerstontbijt is komen te vervallen.  
 
Het is een aantal leden van de ouderraad nog gelukt om in een kerstmannenpak op het schoolplein te staan met 
een verse oliebol, om de kinderen uit te zwaaien en toch een fijne kerstvakantie toe te wensen. Ze namen daarbij 
ook de in te kleuren kerst-placemat mee naar huis (van het kerstontbijt) en een zakje met een zuurstokje.
Elk jaar worden er door TwoBees reclame kalenders gemaakt en te koop aangeboden. De opbrengst van deze 
kalenders (minus de drukkosten) wordt beschikbaar gesteld aan activiteiten georganiseerd door de ouderraad. 
De opbrengst van deze verkoop bedroeg € 243,90. 

In totaal is € 152,27 uitgegeven aan oliebollen, zuurstokjes en feestelijke verpakking. De opbrengst van 
de verkoop van de jaarkalenders was € 243,90.  

 
Diversen: Heel Hobbitstee bakt  
Thuisonderwijs is wederom een feit. Om de kinderen een hart onder de riem te steken, en alsnog iets leuks te 
organiseren, is Heel Hobbitstee bakt bedacht. Voor alle kinderen is een tasje gemaakt met daarin de ingrediënten 
voor een heerlijke cake: cakemeel, bakvorm, smarties, slagroom en een uitgebreid recept. 
De tasjes zijn door de ouderraad bij alle kinderen aan huis afgeleverd. Vanuit school werd op vrijdag 5 februari een 
collectief bakmoment georganiseerd via Teams. Alle kinderen krijgen tijd om een heerlijke cake te maken, geheel naar 
eigen inzicht. Aan het einde van de ochtend organiseren de klassen online een gezamenlijk eet-moment. De reacties 
en foto’s die we hebben ontvangen waren positief en leuk. Even wat anders dan het ‘reguliere’ thuisonderwijs.  
 
In totaal is € 690,33 uitgegeven aan de tasjes met: cakemeel, bakvorm, recept, smarties, slagroom. 

 



Diversen: Paaseieren zoeken in de natuurtuin 
De maatregelen rondom corona maken het nog steeds niet mogelijk om een feestje/event te organiseren op 
school. In de buitenlucht kan er wel iets georganiseerd worden. De paasdagen staan voor de deur, we gaan 
paaseieren zoeken in de natuurtuin!  
 
Elke groep komt afzonderlijk vanaf school naar de natuurtuin gelopen. In de natuurtuin liggen heel veel chocolade 
eieren verstopt. Er zijn grotere eieren voor de groepen 1 en 2, en kleine eitjes voor de overige groepen. De 
kinderen mogen door de natuurtuin (binnenste afgesloten gedeelte) op zoek naar de chocolade eieren. De 
gevonden chocolade eieren verzamelen we in de mand. Er is ook 1 gouden ei. De vinder van het gouden ei, krijgt 
een klein cadeautje (chocolade confetti paasei). Na 20 minuten zoeken is de tijd om, en komt iedereen de mand 
bewonderen met het aantal gevonden eieren. Er worden voor elk kind chocolade eieren meegegeven die op 
school door de leerkracht worden uitgedeeld.  
 
In totaal is € 100,45 uitgegeven aan de chocolade paaseitjes en extra chocolade confetti eieren voor 
de vinders van het gouden ei.    

 
Kamp   
De plannen voor het kamp voor de kinderen van groep 8 lagen klaar, maar het was onzeker of kamp wel door kon 
gaan gezien de maatregelen rondom corona. Gelukkig bleek het mogelijk dit jaar wel naar Zonnewende te gaan 
en een paar dagen kamp te vieren met groep 8. De kinderen van groep 8 zijn met een bus naar Sint-Michielsgestel 
gereden en hebben 3 dagen in Zonnewende en omgeving doorgebracht. Er zijn spelletjes gedaan, sportactiviteiten 
georganiseerd en uiteraard vooral veel plezier met elkaar gemaakt.  
 
In totaal is € 2.690,24 uitgegeven aan de accommodatie, boodschappen en activiteiten. Ieder kind heeft 
een bijdrage van € 90,00 betaald voor kamp, in totaal is dit € 2.430,00. (opbrengsten - uitgaven = 
-€ 260,24). 
 
 
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.  
 
In totaal is € 875,00 uitgegeven aan huur van Het Dak en ondersteuning licht en geluid.  
 
 



Diversen: IJsmuntjes i.v.m. zomervakantie 
Het was een bijzonder schooljaar voor iedereen. De coronamaatregelen hebben tot gevolg gehad dat er weinig 
georganiseerd kon worden in groepsverband. Om dit jaar toch leuk af te sluiten en om de kinderen een fijne 
zomervakantie te wensen, hebben we alle kinderen een ijsmuntje gegeven waarmee ze een gratis bolletje ijs 
konden gaan halen bij Koffie in de Bakkerij tijdens de zomervakantie. Dit muntje zat in een zakje, samen met een 
klein spelletje: een ijsschietertje. Fijne zomervakantie gewenst!  
 
In totaal is € 303,43 uitgegeven aan ijsmuntjes voor alle kinderen en ijsschietertjes.  
 
 
Diversen: drukwerk + potlood en flyer OR  
Voor diverse activiteiten worden zaken ontworpen en bedrukt door TwoBees reclame. Zij sponsoren veel 
activiteiten, zoals de placemats, diverse kaartjes en flyers, waarvoor dank. Om het volgende schooljaar goed te 
starten, wordt er een leuk welkomstcadeautje geregeld. Alle kinderen krijgen een lang buigbaar potlood met 
bedrukking vanuit de ouderraad. Dit potlood wordt vastgemaakt aan een flyer waarin de ouderraad aangeeft 
welke activiteiten we willen organiseren voor aankomend schooljaar. Om deze activiteiten te kunnen organiseren 
zijn we als ouderraad afhankelijk van de inkomsten van de vrijwillige ouderbijdrage. Met deze flyer vragen we hier 
aandacht voor.  
 
In totaal is € 358,16 uitgegeven aan het bedrukken van de potloden, het bedrukken van de flyer vanuit 
de ouderraad en diverse drukwerk gedurende het jaar.  
 
 
Diversen: welkomsttasje instromers 
Elke instromer ontvangt een rugzak van De Hobbitstee, met daarin informatie over school, de ouderraad en 
stiften. De stiften worden verzorgd door de ouderraad. 
 
In totaal is € 14,30 uitgegeven aan stiften voor de welkomsttasjes.  

 
Diversen: bankkosten 
De ouderraad maakt gebruik van de Rabobank. De kosten voor de bankpassen en de overige diensten van 
de Rabobank worden in rekening gebracht.

In totaal is € 186,93 aan bankkosten in rekening gebracht voor dit schooljaar.  


