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Voorwoord 

 
Voor u ligt het jaarverslag van de oudervereniging De Banier 2017-2018. 
We hebben weer een schooljaar gehad met vele leuke activiteiten voor de kinderen. 
We nemen dit jaar geen afscheid van leden, maar krijgen er naar alle waarschijnlijkheid weer 
2 enthousiast leden bij. 
 
De leden van de oudervereniging op 9 November 2018 zijn: 
 

Voorzitter              Raimond Berends 

Penningmeester/ Asp lid:  Kim Pruim 

Secretaris:          Albert Snippe 

Lid: Ellen van Santen 

Lid:                      Larissa Fokker 

Lid:  Leonie Kuhl 

Lid:  Ramona Hollander 

Aspirant lid: Conchita van Velde 

Aspirant lid: Stefan van Ravenzwaai 

  

 
Als u ideeën heeft of vragen aan de oudervereniging, spreek ons gerust aan. 
Dit mag persoonlijk of via de brievenbus in de grote hal. 
Ook zijn we via de mail te bereiken: Ouderverenigingdebanier@gmail.com  
 
Wij gaan weer voor een superleuk schooljaar, met veel superleuke activiteiten. 
 
Op de volgende pagina’s vindt u een samenvatting van de activiteiten die georganiseerd zijn 
of mede mogelijk gemaakt zijn door de oudervereniging. 
 
 

Woordje van de voorzitter 

Beste ouders en verzorgers 

Alweer een jaar voorbij, wat gaat dat snel zeg. 

Voor de oudervereniging was het wel even wennen, de bezetting ging bijna door het midden. 

Maar met het kleine clubje hebben we er toch weer iets moois van gemaakt. 

Ook voor dit jaar staan er weer leuke dingen op het programma, een tipje van de sluier…. 

Iets met grote spinnen en slangen. Maar niets vertellen aan de kids, tis nog geheim. 

 

Vergeet niet je in te schrijven voor de werkgroepen. 

Bij vragen of op en aanmerkingen spreek ons aan, we doen dit voor alle kinderen. 

 

Raimond Berends 

Voorzitter oudervereniging De Banier 

 

 

mailto:Ouderverenigingdebanier@gmail.com
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Lichtjesfeest  

Ook dit jaar hebben we op school een sfeervolle avond gehad 

tijdens het lichtjesfeest, alle zelfgemaakte lampions waren door 

ouders en alle andere belangstellenden te bewonderen. Vele 

trotse kinderen vonden het erg leuk hun lampion en ook hun klas 

aan iedereen te kunnen laten zien. Dit jaar was ook de ingang 

van de school sfeervol versierd. 

Kerst 

De kerstavond was wederom erg geslaagd. Het buffet dat bedacht 

was door de kinderen en mede de ouders verzorgd werd, viel 

weer goed in de smaak bij de leerlingen. Dit jaar is er door de 

oudervereniging gekozen om meer verschillende 

versnaperingen te verzorgen voor de bezoekers, dit bleek ook 

bij de ouders in goede smaak te vallen. We hopen natuurlijk 

volgend jaar ook weer op een leuke kerstperiode op school 

Bingo.  

Afgelopen schooljaar hebben we weer 2 bingoavonden gehad, deze waren weer erg gezellig 

en hadden dankzij de dames van de organisatie ook nog een leuke opbrengst. We willen 

deze dames natuurlijk weer bedankt voor het organiseren van deze gezellige en succesvolle 

Bingo. Deze avonden maken toch weer veel extra 

mogelijk voor onze kinderen op de Banier. Dit jaar 

zullen Leonie, Larissa en Ramona de bingo 

verzorgen. We wensen de dames veel succes en 

we gaan weer uit van een goede opbrengst op 

een superleuke bingoavond. 

Sinterklaas 

Natuurlijk is er dit jaar weer veel moeite gedaan om het 5 december feest weer mooi te laten 

verlopen. Het feest was weer een groot succes met een aantal mooie pieten en natuurlijk de 

goedheiligman zelf die een bezoek bracht aan de kinderen.   

Alle kinderen zaten vol spanning te wachten op de komst van de sint 

met zijn zwarte pieten. Gelukkig had de sint ook dit jaar weer veel 

cadeaus meegebracht. Alle cadeaus werden weer vol enthousiasme 

in ontvangst werden genomen door de kinderen.  Ook nu is de 

werkgroep weer druk bezig om een onvergetelijk sinterklaasfeest te 

organiseren. We wensen de werkgroep weer veel succes met het 

organiseren van dit mooie feest.  
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Carnaval 

Dit jaar was het thema  en dat werd weer uitbundig 

gevierd in sporthal De Eendracht. De leerlingen en het team 

van de spruutnschoele hadden kosten nog moeite gespaard 

om mooie optredens te laten zien. Ook was er veel 

belangstelling door ouders en familie.  

Onder begeleiding van de spruut’n Prins en Adjudant zijn we met zijn allen 

richting de sporthal gelopen. Ook waren de prins en adjudant van de veentrappers 

aanwezig.  

We wensen de nieuwe werkgroep Carnaval weer veel succes met de organisatie van het 

volgende feest.        

 

Schoolreis groep 1, 2 en 3  

De schoolreis voor kleinsten van de school 

naar dit jaar naar Giga Konijnenhol. De busreis 

was al een hele belevenis. Eenmaal 

aangekomen bij Giga Konijnenhol konden de 

kinderen niet meer wachten om te gaan 

spelen, ze vonden het erg leuk. En als 

afsluiting was er nog een heuse theatershow 

met Bultje het konijn. Toen was de dag 

compleet. Op de terugweg was het erg stil in 

de bus omdat de kinderen moe waren. Een erg 

goed teken dus voor een geslaagde dag.  

 

 

Schoolreis groep 4 en 5 

De groepen 4 en 5 zijn dit jaar op schoolreis geweest 

naar Duinenzathe. Het weer was erg gunstig. De zon 

scheen en het was lekker warm. De dag begon 

natuurlijk met een gezellige busreis naar Apelscha.  

Voor alle kinderen was er wel een favoriete attractie, het 

verkeerspark was zelfs enige tijd geheel voor de 2 

groepen gereserveerd. Kortom een erg geslaagde dag 
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Kamp Groep 6 en 7 

Ook dit jaar zijn groep 6 en 7 gezamenlijk 2 dagen op Kamp geweest. De groepen gingen op 
de fiets naar de vleugel in Sleen. De fietstocht was natuurlijk al een hele gezellige bezigheid. 
Op de eerste dag was het gelukkig droog. Na een tussenstop om te eten, zijn de kinderen 
verder gefietst naar de locatie. Daarna zijn ze eerst naar de kibbelkoele gefietst om spelletjes 
te doen. Na een gezellige nacht en een gezellig ontbijt stond de terugreis al weer gepland. 
Op de terugweg stond zwembad Aquarena op de planning. Ondanks het iets slechte weer op 
de tweede dag was ook dit geslaagd.  
 

Kamp en voorstelling groep 8 

Groep 8 is dit jaar naar de Riegheide geweest. Ze hadden prachtig mooi weer. Ze hebben 
gezwommen, kano gevaren, een kampvuur gehad, een dropping gedaan en ze hebben veel 
outdoor activiteiten gedaan. Ook hebben ze op de afscheidsavond een prachtige musical 
neer gezet waar ze heel trots op terug kunnen kijken! We wensen de kinderen van groep 8 

veel succes op het vervolgonderwijs. 

Waterspektakel 

 

Vanwege het mooie weer hebben we dit jaar een waterspektakel 
gehad met een heuse stormbaan. Er was al een plan voor een 
springkussendag maar in combinatie met het mooie weer is dit een 
waterspektakel geworden. Dit was een hele geslaagde middag en 
zeker voor herhaling vatbaar. 

. 

Oud Papier, Kleding en baterijen 

 Ook dit jaar werd er weer veel ingezameld. Buiten de oud papierinzameling worden er nu 

meerdere acties gehouden. De opbrengst van het oud papier liep dit jaar redelijk goed maar 

is minder geworden door dat er meerdere inzamelaars actief zijn. Daarom is er besloten om 

kleding in te zamelen. In zowel het voorjaar als het najaar hebben we kleding ingezameld. 

Dit leverde toch ook weer een mooi extraatje op. We zullen dit dan ook blijven doen 

Wat misschien minder mensen weten is dat er ook een inzamelton voor batterijen op school 

staat. De opbrengst van de baterijen in de vorm van spaarpunten wordt ook aan 

spelmateriaal voor de kinderen besteed. 

We willen een ieder bedanken die meegeholpen heeft met de inzamelacties in welke vorm 

dat ook geweest is. 
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Nieuwjaarsborrel 

Wegen goed bevallen in het vorige jaar is er 

besloten om ook de kinderen in het nieuwe jaar van 

2018 te verwelkomen met een heuse 

nieuwjaarsborrel. Er stonden rolletjes en ranja klaar 

om te proosten op het nieuwe jaar.  

 

Verdere activiteiten 

Natuurlijk waren er veel meer activiteiten die georganiseerd worden 

door de oudervereniging of mede mogelijk gemaakt worden door de 

oudervereniging. Denk daarbij aan de schoolfotograaf, de 

avond4daagse, eieren zoeken bij Pasen, hapjes en drankjes bij het 

afscheid groep 8, een extra ijsje op warme dagen, extra’s bij het 

schoolontbijt bij de koningsspelen en nog veel meer. We proberen de 

leerlingen de schooltijd zo leuk mogelijk te maken, hulp en ideeën zijn 

daarbij natuurlijk altijd welkom 

 

 

 

Woordje van de secretaris 

We kunnen als oudervereniging weer terugkijken op een geslaagd schooljaar. De 

oudervereniging was dit jaar met 7 leden niet erg groot maar we zijn er naar onze mening 

wel weer in geslaagd om de activiteiten goed te organiseren. Voor de komende jaren zijn we 

natuurlijk altijd weer op zoek naar nieuwe leden. Mede omdat enkele van de huidige 

bezetting binnen afzienbare tijd zullen stoppen. Dus weet u iemand of wilt u zelf meehelpen, 

aarzel dan niet om u aan te melden. Ook staan we altijd open voor input van ouders voor 

nieuwe ideeën en wensen dit kan via het bekend mailadres, via het schoolteam, de 

brievenbus in de gang of natuurlijk persoonlijk via 1 van de leden van de oudervereniging.  

Heeft u vragen, stel deze dan ook gerust via 1 van deze wegen. 

Albert Snippe, Secretaris oudervereniging de Banier. 
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Financieel Verslag 2017-2018  

  

Beginsaldo (1-9-2017):  

Lopende rekening Rabobank:    €  3.305,72  

Spaarrekening Rabobank:  €  3.002,18  

Kas:      €     540,87  

  

  

Eindsaldo (9-9-2018):  

Lopende rekening Rabobank:   €            4.134,63 

Spaarrekening Rabobank:   €            3.002,18  

Kas:      €               120,96 
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Winst en verlies rekening 2017-2018 

 Begroting  Werkelijk 

Ouderbijdrage € 5.800,00 

 
 €        6.060,00  

Recycling € 600,00 

 
 €        1.369,93  

Schoolfoto € 50,00 

 
 €                    -    

Bingo € 300,00 

 
 €           872,74  

Extra bijdrage kamp 
gr8 

€ 425,00 

 
 €           425,00  

    Administratiekosten € -200,00 

 

 €          -134,09  

Kado € -50,00 

 

 €            -75,00  

Lichtjesfeest € -100,00 

 

 €            -60,33  

Sinterklaas € -2.405,00 

 

 €      -2.243,25  

Kerst € -100,00 

 

 €           604,26  

Ouderavond € -25,00 

 

 €                    -    

Carnaval € -400,00 

 

 €              55,15  

Pasen € -50,00 

 

 €          -101,50  

Avond4daagse € -100,00 

 

 €          -108,49  

Uitje groep 1 € -390,00                        
 €          -790,00  

Uitje groep 2 € -450,00 
 

Uitje groep 3 € -300,00 

  €      -1.137,99  Uitje groep 4 € -570,00 

 Uitje groep 5 € -720,00 
 

Uitje groep 6 € -1.015,00 

 
 €      -1.559,28  

Uitje groep 7 € -630,00 
 

Kamp groep 8 € -1.020,00                       €      -1.242,19  

Afscheid groep 8 € -50,00 

 

 €            -40,20  

Overig 
 

 

 €      -1.485,76  

 
   

 

€ -1.400,00 

 

 €           409,00  

 
Dit jaar hadden we een min begroot maar uiteindelijk toch een mooi positief eindresultaat 
behaalt. 
Dit komt mede door de goede opbrengst van het oud papier en de kleding inzamel actie en 
natuurlijk door onze zeer gezellige kerstmarkt en bingo’s.   
 
We hebben de kinderen dit jaar met het prachtige warme weer een paar keer getrakteerd op 
een waterijsje en ook keer op een lekker schepijsje van Noordpool ijs. 
Met koningsspelen hebben wij gezorgd voor een lekkere aanvulling op het koningsontbijt. (oa 
wit brood en hagelslag) 
 
Ook hebben we 2 mooie party tenten aangeschaft die we voor veel doeleinden kunnen 
gebruiken zoals de avond 4 daagse, maar ook bij andere activiteiten.  
 
We hebben de kleding voor de raad van elf laten stomen zodat ook deze weer fris is voor de 
komende jaren. 
 
En vorige week zijn we naar Nemo en de Drentse koe geweest. De kosten van de Drentse 
Koe en het busvervoer zullen vallen in schooljaar 2018/2019. De kosten voor Nemo moesten 
we vooruit betalen en zitten daarom in het verslag van 2017 / 2018. 
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Begroting 2018 - 2019 

  
    Post: Begroot: 

   

 

Winst 

 

Verlies 

 Ouderbijdrage €    5.480,00 

   Recycling €       800,00 

   Schoolfoto             / 

   Bingo €       350,00 

   Extra bijdrage kamp gr 
6/7 

€       825,00 

   Extra bijdrage kamp gr8 €       760,00 

        

     

Administratiekosten 

  

€       150,00 

 Kado 

  

€         75,00 

 Lichtjesfeest 

  

€         75,00 

 Sinterklaas 

  

€    1.200,00 

 Kerst €       300,00 
 

          

 Ouderavond 

  

€         50,00 

 Carnaval 

  

€       100,00 

 Pasen 

  

€          50,00 

 Avond4daagse 

  

€       100,00 

 Uitje groep 1 en 2 

 
 

€       600,00 

 Uitje groep 3, 4, 5 

  

€     1.290,00 

 Kamp groep 6/ 7 

  

€     2.735,00 (inclusief eigen bijdrage 15,= pll 

Kamp groep 8 

 
 

€     1.425,00 (inclusief eigen bijdrage 40,= pll)  

Afscheid groep 8 

  

€          50,00 

  
    Drentse Koe uitje 25-9 

  
      €  637,00 

 Busvervoer uitje 25-9         € 1.525,00  

     

 

€    8.515,00 
 

€    10.062,00 
  

 

Volgens bovenstaande begroting komen we dit jaar € 1.547,= tekort. 
Dit kan van onze buffer op de bankrekening. 
 

Kim Pruim, Penningmeester oudervereniging de Banier. 

 

 

 

 


