
Jaarverslag Activiteitencommissie O.B.S. De Wiekslag schooljaar 2021/2022 

De samenstelling van de Activiteitencommissie (AC) was dit schooljaar als volgt: 

Dagelijks bestuur: Annelies Verstegen (voorzitter, tevens afgevaardigde team) 

  Martijn Bethlehem (penningmeester) 

  Wendy Loog (secretaris) 

 

Verder zijn er nog 11 commissieleden, die helpen bij het organiseren van de 

verschillende activiteiten. 

 

Het bestuur van de Activiteitencommissie heeft  6 keer vergaderd en onderhield de 

contacten met de actieve commissieleden via de app. Verschillende keren is er via de MR 

nieuwsbrief naar de ouders toe gecommuniceerd over de georganiseerde activiteiten. 

Ook dit schooljaar zijn we helaas weer beperkt geweest in het organiseren van 

activiteiten door Corona. Zodra het kon hebben we met of zonder beperkingen toch 

zoveel mogelijk activiteiten georganiseerd:  

✔ De kinderen zijn in het begin van het jaar op schoolreisje geweest. De onderbouw 

naar het Land van Fluwel en de bovenbouw naar Poldersport. Omdat er al twee 

jaar geen schoolreisje was geweest is ook groep 8 mee geweest. Vanaf dit jaar 

gaat groep 8 voortaan alleen op kamp aan het einde van het schooljaar.  

✔ Tijdens de periode van de Kinderboekenweek is de school door een aantal leden 

van de AC in stijl versierd. 

✔ Op 11 november zijn de kinderen met hun zelfgemaakte lampion onder schooltijd 

een rondje door het dorp gegaan en hebben ze daarna iets lekkers gekregen. 

✔ Voor de opening van de mooie nieuwe Dekamarkt in ons dorp hebben de 

schoolkinderen een vlaggetje gemaakt. Leden van de AC hebben geholpen om 

hier vlaggenlijnen van te maken. 

✔ De leden van de AC hebben de school versierd voor Sinterklaas. Het 

Sinterklaasfeest is iets aangepast i.v.m. de Corona maatregelen, maar daar 

hebben de kinderen vast niets van gemerkt. 

✔ Het team van de school heeft goed de nieuwsberichten in de gaten gehouden en 

een verstandige keuze gemaakt om de kerstviering een week naar voren te 

trekken. Daardoor hebben onze kinderen wel een kerstviering gehad, voordat de 

school weer een extra week dicht moest. Helaas mochten de leden van de AC 

door de maatregelen de school niet in om te versieren, maar het team heeft dit 

heel fijn zelf opgepakt, zodat de kerstsfeer in de school voelbaar was. 

✔ Uit de reservering van voorgaande jaren heeft juf Celeste samen met het team, 

leerlingen en de leerlingenraad meer dan 100 boeken besteld voor groep 1 t/m 8.  

✔ Voor de opening van het dorpsplein hebben we een spelletjesmiddag op het 

schoolplein georganiseerd. Vooraf was er een fototentoonstelling en kwamen twee 

dorpelingen vertellen over hoe Stompetoren vroeger was.  

✔ Groep 8 heeft op de laatste schooldag weer een leuke vossenjacht in elkaar gezet. 

De AC verzorgde een limonade post, deelde drinken en lekkers rond voor de 

posten van groep 8 en verzorgde de samenkomst op het schoolplein aan het einde 

met drinken en een ijsje toe in de klas. 

Wist u al dat we met de inkomsten uit het oud-papier (welke door de vrijwilligers van de 

oud-papier commissie maandelijks opgehaald worden) een essentieel deel van de kosten 

van de activiteiten afdekken en daardoor de vrijwillige ouderbijdrage laag kan blijven? 

Aan het einde van het schooljaar is Laura de Lange bij het bestuur gevoegd als 

voorzitter, zodat Annelies geen dubbelrol meer hoeft te vervullen. Dit is ook het moment 

geweest dat de AC via een inschrijving bij de Kamer van Koophandel een 

Oudervereniging is geworden. U als ouders zult hier niets van merken, behalve de 

naamsverandering, maar voor ons als bestuur is dit een wenselijke verandering op het 

gebied van aansprakelijkheid. 



Hieronder tot slot nog het financiële jaarverslag van schooljaar 2021/2022: 

 

Resultatenrekening over het schooljaar:

Kosten Opbrengst Kosten Opbrengst Kosten Opbrengst

€ € € € € €

Ouderbijdrage 78             6,299           6,300         

Oud papier 2,321         2,532           2,532         

Schoolreizen e.d. 1,776          5,413          5,800          

Sinterklaas + Kerst 1,102          1,059          1,500          

Overige feesten 166            306             500            

Schoolzwemmen -125           -             -               
Attenties 194            199             200            

Koffie / thee etc -             -             150            

Diversen -             944             150            

Afrekening betalingsverkeer 234            295             300            

Resultaat 948            -614            232            

3,347          3,347         8,217          8,217           8,832          8,832         

 

Balans per einde van het schooljaar:

Debet Credit Debet Credit Debet Credit

 € € € € € €

Lopende rekening 476            4,501          500            

Spaarrekening 20,282        16,632        19,854        

Kruisposten 1,011           -             

Kapitaal 7,308         7,922           8,154         

Reservering school gerelateerd 13,450       12,200         12,200       

20,758        20,758       21,133        21,133         20,354        20,354       

Toelichting schooljaar 2021/2022

Het schooljaar 2021/2022 gaat de boeken in als een jaar waarin de pandemie weer enigszins tot bedaren kwam. Als AC mochten

we eindelijk weer activiteiten ondernemen en hebben dit met veel plezier georganiseerd. Schoolreisjes, blije kinderen en activiteiten in het 

dorp zorgen dat we met een goed gevoel terugkijken op afgelopen schooljaar. In schooljaar 2021/2022 is er derhalve weer besloten om 

de vrijwillige ouderbijdrage in zijn geheel te incasseren. Tezamen met de inkomsten van de vrijwilligers die het oud papier elk weekend

ophalen, hebben we er een mooi jaar van weten te maken. Vanuit de school en AC was er de wens om nieuwe schooltenues aan te schaffen

(bijvoorbeeld voor het schoolvoetbal), hier is door de AC EUR 800 aan meebetaald. Het resultaat zijn mooie shirts met opdruk van de

Wiekslag. Na het opmaken van de cijfers, hebben we een resultaat van EUR 614 overgehouden. Deze zal worden toegevoegd aan de 

reserves. Gedurende het schooljaar hebben we voor EUR 1.250 aan nieuwe boeken besteld voor de schoolbibliotheek. Dit geld is ont-

trokken uit de Reservering school gerelateerd

Begroting 2022/2023

Ook voor het schooljaar 2022/2023 hebben we de eerste schoolreisjes weer gehad in de "gouden weken". Verder verwachten we in dit

schooljaar ook weer de nodige activiteiten te ondernemen met de kinderen. Alle kosten die zijn begroot zijn in lijn met eerdere jaren.

In de afgelopen jaren zijn er reserveringen gemaakt voor het schoolplein, nieuwe schoolboeken en overige schoolzaken.

De reservering kan als volgt worden gespecificeerd:

Schoolplein 7,300           

Schoolboeken 1,750           

Overige 3,150           

Totale reservering 12,200         

Gedurende het schooljaar zal worden beoordeeld hoe de reservering zal worden ingezet voor de specifieke doeleinden.
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