Oudervereniging
kbs De Bolster
2016-2017

De oudervereniging
De Oudervereniging (OV), bestaat uit alle ouders van IKC De Bolster-leerlingen. Een aantal
ouders hebben plaatsgenomen in de Ouderraad (OR). Samen met het team tracht deze
enthousiaste groep ouders van de OR aansprekende en leuke activiteiten rondom de
verschillende thema’s te bedenken en uit te voeren.
De ouderraad bestaat dit schooljaar uit de volgende ouders:

Frances de Boer
Voorzitter
Ik ben de trotse moeder van 3 dochters, Kirsten (13), Linsey (groep 6) en Jill de Graaf (groep 2).
Mijn hobby’s zijn wandelen, puzzelen en lezen. Ik hoop dat we er met zijn allen weer een leuk
schooljaar van maken voor de kinderen van de Bolster.

Nicolien Topcu
Secretaris
Ik ben getrouwd met Oktay en moeder van Volkan (groep 4) en Taylan (groep 2). Ik vind het fijn
als uitjes en themadagen/avonden e.d. geweldig zijn voor de kinderen maar ook goed geregeld
zijn en soepel verlopen voor de overige betrokkenen. En daarmee wil ik graag helpen!

Marc Klein Douwel
Penningmeester
Ik ben vader van Danilo, Kailey en Jayden.
Ik ben de penningmeester van de oudervereniging en vervul deze functie sinds september 2011.

Heidy van Wilsum
Ik heb samen met Ruud 4 kinderen, twee meiden en twee jongens. Merit, Bjarn, Erin en Jorne.
Ik werk parttime als assistent-accountant. Ik zit in de programman commissie van het Salland
Festival en tevens begeleid ik het hostessteam. En daarnaast doe ik met veel plezier aan
aquasteps.

Arthur Schutte
Ik leef samen met Jacqueline en onze dochter Tess. Ik zet me met veel plezier in voor de
Ouderraad.

Melanie Hagen
Ik ben getrouwd met Sander Hagen en moeder van drie prachtig dochters: Julia (groep 4),
Sarah (groep 3) en Linde (groep 1). Ik heb in het verleden enkele jaren met veel plezier
vrijwilligerswerk met en voor kinderen gedaan en heb dat door lid te worden van de
oudercommissie weer opgepakt.

Renate Groote Schaarsberg
Ik ben getrouwd met Roy en we hebben 3 kinderen: Teun (groep 6), Jelle (groep 4) en Pien
(groep 1). Ik werk als handtherapeut in de Isala Klinieken in Zwolle. In mijn vrije tijd volleybal ik,
loop ik hard en daarnaast hou ik van lezen. Ik neem deel aan de ouderraad, omdat ik graag
betrokken wil zijn bij school.

Wendy Schrijver Stemerdink
Ik ben getrouwd met Jurriën Schrijver en wij hebben samen twee heerlijke meisjes, Sophie (5,5)
en Rosalie (3).
Naast vrouw en mama zijn ben ik werkzaam bij bouwbedrijf Koopmans in Deventer als
managementassistent/ financieel administratief medewerkster.
Mijn hobby’s zijn; koken, lekker eten en praten over eten, fotograferen, creatief bezig zijn en
hardlopen/bootcampen.

Vertrekkende leden
We hebben 3 vertrekkende leden:
Leonie Beumer,
Bas Reimert,
Bjorn Rekveld (overgestapt naar MR).
Wij zijn deze OR verlatende leden dankbaar voor hun inzet van de afgelopen jaren.

Nieuwe leden
We hebben 3 nieuwe leden:

Claudy Koerhuis
Als nieuw OR-lid stel ik me graag even voor. Ik ben Claudy Koerhuis en samen met Marc trotse
ouder van Tigo (groep 4), Tobi (groep 2) en Nikki (KDV). Met plezier help ik mee om, samen met
andere ouders, leuke activiteiten voor kinderen te verzinnen en te organiseren. Opmerkingen en
ideetjes hierover kunnen jullie vanaf nu dus ook bij mij kwijt. Ik ben geregeld op het schoolplein
van de onderbouw te vinden.

Esther Westenenk
Ik ben Esther Westenenk, getrouwd met Oscar en samen hebben wij 3 kinderen: Eva (groep 6),
Thijs (groep 3) en Anne (groep 1). Ik werk parttime bij Beaphar binnen de afdeling R&D. Samen
met de andere leden van de OR hoop ik leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren!

Hellen Veenhuis
Ik ben Hellen Veenhuis, woon samen met Hans Lorkeers. We hebben 2 zonen, Luca in groep 5
en Finn in groep 3.

Financieel overzicht schooljaar 2015/ 2016
en begroting schooljaar 2016/ 2017

Inkomsten

Werkelijk
€

Begroting Begroting
in €
€

2015/
2016

2015/
2016

2016/
2017

4.848,00

5.250,00

5.250,00

333,01

250,00

300,00

88,34

150,00

50,00

-

350,00

3.660,80

3.600,00

4.000,00

8.930,15

9.250,00

9.950,00

1.531,08

1.600,00

1.700,00

790,42

900,00

1.000,00

254,37

100,00

200,00

82,67

75,00

75,00

-

100,00

-

Ouderbijdrage
Kledinginzameling
Rente
Schoolfoto's
Oud Papier
Totaal

Uitgaven
Sinterklaas
Kerstfeest
Carnaval
Paasfeest
Salland Festival
Versiercommissie

73,85

100,00

100,00

4.493,00

4.400,00

4.750,00

400,00

400,00

400,00

180,00

175,00

175,00

30,00

100,00

100,00

Vergader- en
administratiekosten

118,50

150,00

125,00

Schoolfoto's en 1e
H. Communie

100,00-

125,00

250,00

Groep 8 naar Nemo
Amsterdam

809,50

850,00

850,00

216,28

175,00

225,00

8.879,67

9.250,00

9.950,00

-

-

Schoolreisje
Schoolverlaterskamp
Afscheidscadeau
groep 8
Representatiekosten

Overige/ onvoorzien
Totaal

Financieel resultaat
schooljaar
50,48
2015/2016

Alle ouderhulp is welkom
Om activiteiten tot een succes te maken probeert de OR zoveel mogelijk hulp van ouders in te
zetten. En dankzij deze hulp hebben wij inmiddels menig activiteit op IKC De Bolster tot een
groot en enthousiast feest voor de leerlingen weten te maken. Ook dit jaar zouden wij u hulp –
inzet goed kunnen gebruiken en in willen zetten.
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een intekenlijst voor deelname aan ouderhulp op
school. Gedurende het schooljaar zullen wij met behulp van deze lijst ouders benaderen voor de
verschillende activiteiten.
Het kan zo zijn dat u zich heeft opgegeven voor een activiteit maar dat u niet benaderd wordt.
Dit spijt ons dan zeer. Het blijft een feit dat voor sommige activiteiten zich heel veel ouders
opgeven (b.v. schoolreisje) en dan kan het voorkomen dat we genoeg hulpouders hebben.

Ouderbijdrage
De ouders van de kinderen op onze school zijn automatisch lid van de oudervereniging. Jaarlijks
wordt van elk kind een ouderbijdrage gevraagd. Het geld wordt gebruikt voor activiteiten alle
zoals verderop in deze folder beschreven activiteiten.
In principe wordt de bijdrage via een automatische incasso geïnd. Het bespaart uzelf, de
leerkrachten en de penningmeester veel werk. Aan het begin van het schooljaar krijgen nieuwe
gezinnen een machtiging hiervoor. Voor degenen die al een machtiging afgegeven hebben, blijft
deze doorlopen en wordt het bedrag bij wijziging van het aantal schoolgaande kinderen
automatisch aangepast.
Voor degenen die toch de voorkeur geven aan zelf overmaken, zijn de tarieven per kind iets
hoger. Wij verzoeken u in dit geval de bijdrage voor 31 oktober 2016 over te maken INGrekeningnummer: 29546

Tarieven:
Via automatische incasso:

17,50 euro per leerling

Bij zelf overmaken:

18,50 euro per leerling

Leerlingen die instromen voor 1 januari 2017 betalen het gehele bedrag.
Leerlingen die instromen na 1 januari 2017 zijn geen bijdrage verschuldigd.

Naast de ouderbijdrage proberen wij ook extra geld te genereren doormiddel van onze oud
papieractie, kledinginzameling of andere spontane acties. Door deze acties kunnen wij de
bijdrage op IKC De Bolster zo laag houden en toch zeer geregeld de kinderen verassen met wat
lekkers of een leuke activiteit. Wilt u daarom ook uw buren, opa’s en oma’s vragen of ook zij
deel willen nemen aan deze acties?

Oud papier:
Iedere eerste zaterdag van de maand wordt er oud papier ingezameld. De containers staan er
deze dagen van 09.00 tot 14.00 uur.
Bij de Bolster en in Raalte Zuid bij accountantskantoor Brinkhuis Van Hoogstraten.

Kleding inzameling:
De kledingcontainer staat gedurende het hele schooljaar naast de hoofdingang van de
onderbouw aan de Kastanjelaan. De container staat buiten het plein dus kunt u er ten alle tijden
bij om uw oude kleding/schoenen weg te brengen.

Onze tegoeden worden te allen tijde aan de kinderen besteed. Wanneer onze financiën het
toelaten schenken wij een door de penningmeester goedgekeurd bedrag aan de directie, deze
heeft dan de verantwoordelijkheid dat het besteed zal worden rechtstreeks aan de kinderen. Bv.
aan het schoolplein of speelgoed. Afgelopen jaar is er een bedrag van 500 euro vrijgegeven

Financiën:
Het financiële overzicht 2015-2016 ligt ter inzage bij de directie.
Vindt u het vervelend om deze bij de directie op te vragen dan kan dit ook via onze
penningmeester Marc Klein Douwel (marc.wendy.kleindouwel@home.nl)

Wat doet de oudervereniging
Ieder jaar en zo ook het komende jaar organiseert de OR, in samenwerking met het team
verschillende feesten en activiteiten, enkele activiteiten organiseren we samen met KDV De
Rode Bank, samen met de basisschool vormen zij een Integraal Kind Centrum.

Hier onze vaste activiteiten:
*Sinterklaas
*Kerstmis
*Carnaval op school en de optocht
*Pasen
*Bezoek groep 8 aan Nemo
*Nationaal Schoolontbijt
*Schoolfoto’s
*Sallandfestival
*Afscheidscadeau groep 8
*Schoolreisje/schooluitje
*Raamschilderingen
*Schoolversiering
*Traktaties bij verschillende (sport) activiteiten
Daarnaast is er regelmatig ruimte voor spontane acties.

Wilt u meer informatie
Als u meer informatie wilt over de OV of heeft u interesse om lid te worden van de Ouderraad,
neemt u dan gerust contact op met onze voorzitster Frances de Boer (750276/ 06-229 00 153)
of via de mail:
ov@bolster-raalte.nl
Heeft u zelf nog suggesties, op- of aanmerkingen of leuke ideeën dan horen wij het graag!

Bezwaren
Staan er in dit verslag onderwerpen waar u als lid een bezwaar tegen wilt maken dan horen wij
dit graag.

