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Algemeen 

De Activiteitencommissie - Stichting Ouders van Buren maakt zich sterk om, met hulp van 

ouders en het schoolteam, van de Sinterklaasviering, de Kerstviering, de Koningsspelen, 

schoolreis en het zomerfeest weer een succes te maken.  

 

De activiteitencommissie (AC) int en beheert daarvoor de ouderbijdrage en die wordt besteed 

aan activiteiten, spullen en feesten voor de kinderen. Om dit te kunnen blijven doen voor de 

kinderen is de ouder- en schoolreisbijdrage van groot belang.  

 

In de praktijk komen de taken van de activiteitencommissie op het volgende neer:  

 Het (mede) organiseren van activiteiten en feesten;  

 Het beheren van de ouder- en schoolreisbijdrage; 

 Het bieden van hulp bij activiteiten die door de school zelf zijn georganiseerd.  

De activiteitencommissie heeft dus een praktische functie binnen de school.  

 

Bezetting 

De activiteitencommissie bestaat op 1 september 2019 uit:  

 Voorzitter: Gine Schoots 

 Secretaris: Ilona Maton 

 Penningmeester: Wendy van Ooijen 

 Leden: Adrienne, Alicia, Eline, Janneke, Lianne, Linda, Maaike, Melissa, Miriam 

Afgevaardigde van het schoolteam is Paula van Blokland. 

 

 

Wat hebben we gedaan in het schooljaar 2018-2019?  

 

Uiteraard realiseren wij daarbij dat onderstaand overzicht niet volledig zal zijn, maar we hopen 

dat u een indruk krijgt van de activiteiten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar waarbij de 

AC een kleine of grote rol gespeeld heeft.  

 

Sinterklaas: op woensdag 5 december bezochten Sinterklaas en zijn Pieten de Koningin 

Beatrixschool. Met een ouderwetse auto werden zij onthaald door de zingende kinderen en een 

heus schoolorkest. Daarna ging het programma van start waarbij de Sint en zijn Pieten de 

groepen van de onderbouw bezochten. De kinderen konden 

zich daarnaast uitleven tijdens het Pietengym. Doordat 

Sinterklaas dit jaar op een woensdag viel en de middag weg 

viel, hebben de kinderen van de onderbouw al op 

dinsdagmiddag pepernoten gebakken. Met hulp van enkele 

ouders en de ovens van de MCD was dit ook weer een succes.  

De AC zorgde naast de versieringen, kadootjes, pepernoten en 

limonade voor een goede begeleiding van de ochtend.  

                         

 

 



Kerst: op donderdag 20 december vond het kerstdiner plaats in de groepen. Heerlijk eten in je 

mooiste kerstkleding aan mooie gedekte tafels met je klasgenoten. Er zijn ook prachtige foto’s 

gemaakt met grappige accessoires voor de mooie versierde kerstbomen op de leerpleinen. Als 

toetje kregen de kinderen een lekker ijsje van Wilco’s IJs, dat was smullen. Rond 19.30 was het 

kerstfeest voorbij en kon iedereen nog nagenieten op het plein buiten waar de vuurkorven 

stonden en warme chocomelk en glühwein 

werd geschonken. De AC heeft gezorgd voor 

alle versieringen tijdens de kerstperiode, de 

spullen voor de fotografie, begeleiding 

tijdens de kerstviering en de chocolademelk 

en glühwein na de viering.  

                                                      

Koningsspelen: op vrijdag 12 april vonden dit jaar de Koningsspelen plaats in de vorm van een 

gezellige en uitdagende sport- en spelletjes ochtend. We begonnen met de Pasapas, het themalied 

van dit jaar. Na een toespraak van de wethouder van Gemeente Buren gingen alle kinderen in 

hun groep een gezond ontbijt eten. Daarna vertrokken de kinderen van de bovenbouw naar het 

Plantsoen en de onderbouw kinderen bleven op het schoolplein. Voor de onderbouw waren er 

diverse oudhollandse spelletjes aangevuld met waterspellen. 

Het thema van de Koningsspelen dit jaar was water drinken, 

vandaar de waterspellen.. Maar helaas was de temperatuur dit 

jaar iets aan de lage kant. Voor de bovenbouw waren in het 

Plantsoen diverse spellen uitgezet. Ook hier een blok spellen 

met water, een blok zeskamp, ze kregen een tennis clinic en er 

was een heuse stormbaan om even lekker op uit te leven. De 

AC zorgde voor begeleiding, eten en drinken en als afsluiter 

een lekker ijsje.  

 

Schoolreis groepen 1 tot en met 7: de AC was ook dit jaar weer nauw betrokken bij de 

organisatie van de schoolreizen. Op 21 mei 2019 zijn groep 0-3 naar Amusementspark Tivoli in 

Berg en Dal geweest. Groep 4-7 ging gezamenlijk naar Familiepark Drievliet in Den Haag. 

Tijdens schoolreis hebben ze ook wat lekkers gegeten. Voorafgaand aan het schoolreisje zijn de 

bussen gereserveerd en worden er afspraken gemaakt met de locaties.  

       

 

Zomerfeest: Op donderdag 21 juni 2019 is het 2-jaarlijkse zomerfeest gehouden. Hiervoor 

hadden we in samenwerking met school voor een bijzondere activiteit gekozen. Met hulp van 

BandEvent is er een groot muziek- en dansspektakel van 

gemaakt. Rode draad was de vraag hoe je in een ander 

land feest. Met 

muziekinstrumenten 

en andere accessoires 

kreeg elke groep een 

land toegewezen. 

Iedere groep ging 

toen met de muziek- 

en dansdeskundigen aan de slag om feestelijke muziek 

of dans aan te leren van dat land. Het was geweldig om 

te zien hoe de kinderen daar van genoten. Aan het einde van de ochtend waren alle ouders 

uitgenodigd om te komen kijken naar het optreden van alle groepen en werd het één grote show.  

 



Daarnaast heeft de AC meer in financiële zin ondersteuning vanuit de ouder- en schoolkamp 

bijdrage gegeven voor het schoolkamp voor groep 8, het afscheid van groep 8, de schooltuin, 

leesactiviteiten tijdens de Kinderboekenweek en Voorleesdagen. Hiervoor wordt de invulling en 

uitvoering vooral door het schoolteam zelf gedaan.  

 

En verder stelt de AC “klassengeld” ter beschikking zodat iedere groep iets naar eigen inzicht 

kan aanschaffen of in een activiteit kan stoppen. Dit varieert van versieringen voor in de groep 

tot een spelletjes en knutselmaterialen. 

 

Financiële verantwoording 

Alle bovenstaande activiteiten hebben geleid tot onderstaande verantwoording van de inkomsten 

en uitgaven en de balans over het schooljaar 2018-2019.  

 

 
 

Boekhouding Stichting Ouders van Buren EUR x 1

Schooljaar 2018-2019

bijgewerkt t/m 31-07-2019

Baten begroting werkelijk verschil

Bijdragen '18-'19 16.845 16.833 -13

Bijdragen '17-'18 60 60

Rente spaarrekening 0 1 1

16.845 16.893 48

Lasten

Klassengeld 600 576 24

Feest: Sinterklaas 1.300 1.434 -134

Reservering Sinterklaas 100 0 100

Feest: Kerst 1.050 1.311 -261

Reservering Kerst 100 0 100

Feest: Einde schooljaar 675 675 0

Thema: Schooltuin 95 98 -3

Thema: Koningsspelen 675 632 43

Thema: Lezen 300 268 32

Thema: Schoolvoetbal 0 49 -49

Afscheid groep 8 1.050 1.176 -126

Schoolkamp 4.800 4.809 -9

Schoolreis 6.450 6.170 280

Toezegging: verschil reservering schoolreis t-shirts en kosten 0 23 -23

Bestuur & financieel 250 272 -22

17.445 17.493 -48

Saldo 2018-2019 -600 -600

Balans per 08-2018 mutatie per 07-2019

Rabobank: Spaarrekening 7.546 -1.797 5.749

Rabobank: Betaalrekening 936 -826 110

Kas 133 9 142

Nog te vorderen bedragen 0 1.145 1.145

Nog te betalen kosten -69 69 0

8.545 -1.400 7.145

Reserves per 08-2018 mutatie per 07-2019

Algemene reserve 7.345 -600 6.745

Bestemmingsreserve schoolreis t-shirts bovenbouw en begeleiding 800 -800 0

Bestemmingsreserve Sinterklaas 200 0 200

Bestemmingsreserve Kerst 200 0 200

8.545 -1.400 7.145



We zijn geëindigd met een negatief saldo van € 600 zoals we ook begroot hadden. Dit saldo is 

onttrokken aan de algemene reserve. 

 

Bedankt 

Het afgelopen jaar hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van alle ouders, opa’s en oma’s, tantes 

en ooms en alle andere hulptroepen maar natuurlijk ook de vele sponsoren. Hartelijk dank 

daarvoor! En we hopen wederom op uw inzet om alle activiteiten mogelijk te maken. 

 

 


