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• Angela (voorzitter en communicatie)

• Angélique (tot mei)

• Eveline

• Fenna

• Jan (penningmeester)

• Mandy

• Maureen

• Robin

• Sandra (nu secretaris)

• Thamara (tot mei)

Wie namen deel in de Ouderraad (OR)?

• Namen Jan en Fenna afscheid en Angela heeft aangegeven haar rol als voorzitter over te willen dragen.

• En kwamen Stefan, Vanessa en Miranda bij de OR, waarbij Stefan de rol van penningmeester heeft overgenomen.

• Dat brengt ons op nu: 11 leden. Met 2 locaties kunnen we goed 14 leden gebruiken, dus nieuwe leden zijn meer dan 
welkom!

Aan het eind van het schooljaar:

Tijdens het jaar kwamen daarbij:
• Floor
• Jimmie
• Sabien



SINTERKLAAS
De Pieten kwamen dit jaar op de bakfiets en klommen 
zelf het dak op. Het geluid liep nog niet optimaal, maar 

het was een mooie feest voor de kinderen met leuke 
kadootjes. 

Wat hebben we gedaan? Nou om te beginnen samen met de leerkrachten het organiseren van Sinterklaas:



KERSTMARKT
We hadden dit jaar veel hulp bij het optuigen en opruimen van de 

kerstbomen, vooral op de Bernardlaan. 
Eind 2017 is besloten om een keer een kerstmarkt te organiseren 
met leuk aangeklede kramen. Dit werd door de leerkrachten en 

ouderraad georganiseerd. De kinderen hadden mooie knutselwerken 
gemaakt en de leerkrachten hadden het mooi verpakt. De vele 

lichtjes op het schoolplein en op het pad tussen de scholen maakten 
het erg sfeervol. Het was vrij onverwacht heel wat werk voor ons en 
alles is geëvalueerd. Er zijn veel oliebollen verkocht en er is € 750,-
overgemaakt aan het goede doel: Kinderen van de Voedselbank. 

Dank aan alle ouders die daaraan hebben bijgedragen. 



PAASONTBIJT
Pasen is erg goed gegaan afgelopen jaar. Ook dit jaar zijn 

er paaseieren verstopt, wat de kinderen erg leuk 
vonden. Het ontbijt gaf weer veel gezelligheid en vrolijke 

kinderen. 



AVONDVIERDAAGSE
Deze vierdaagse wandeling in Schaarsbergen was 

weer heerlijk. De finish op vrijdag was groots met een 
enorme tractor voorop en muzikanten te paard aan 

het einde. Het medailles uitdelen hadden we dit jaar 
goed voorbereid en verliep erg relaxt.



INDELING
SECTIEKOP ZOMER

Subtitel

En natuurlijk heeft iedereen meegewerkt aan het Midzomerfeest

Het Safari Spektakel!

Meer mooie foto’s zijn via deze link te vinden op de website van De Boomhut. 

http://www.obsdeboomhut.nl/Ouders/Fotos-activiteiten/AlbumID/49628-17067


INDELING VAN TITEL EN INHOUD MET LIJST

 Plaats hier uw eerste opsommingsteken

 Plaats hier uw tweede opsommingsteken

 Plaats hier uw derde opsommingsteken



WAT HEBBEN WE VERDER GEDAAN?

 Wij communiceerden over en inden de ouderbijdrages. 

 Wij verkochten weer heel wat rode boomhut t-shirts voor 
de herkenbaarheid van kinderen bij activiteiten.

 We betalen de aanschaf van diverse nieuwe boeken voor 
de bibliotheek van de Boomhut.

 We hebben een nieuwe hoge kerstboom aangeschaft voor 
de Bernhardlaan. 

 De coördinatie en afstemming van de schoolfotograaf.

 Er verschenen regelmatig berichtjes over OR-activiteiten.



FINANCIËN

 Om al deze dingen voor de kinderen mogelijk te maken, zijn wij afhankelijk van de 
ouderbijdrage. De penningmeester houdt bij wat er betaald wordt.  De hoogte van 
de bijdrage voor activiteiten was afgelopen jaar € 30,- per kind. Verder was de 
bijdrage die noodzakelijk is voor het schoolreisje € 25,-. Voor het kamp staat de 
bijdrage voor ouders op € 80,-; dat is dan ook het budget voor de leerkrachten om 
het kamp volledig te organiseren.  

 Het innen verloopt nu via machtigingen, dat werkt erg prettig en voorspoedig. Voor 
82% van alle kinderen is de ouderbijdrage voor activiteiten betaald, voor 88% van 
alle kinderen is de bijdrage voor het schoolreisje/kamp betaald.

 De kascommissie heeft op 30 augustus 2018 het financieel jaaroverzicht 
goedgekeurd en de ouderraad heeft de penningmeester op 18 september 2018 
décharge verleend.

Bijlagen: 
Financieel jaaroverzicht 2017-2018 na kascontrole
Begroting 2018-2019

-Einde jaarverslag-


