Jaarverslag Oudervereniging schooljaar 2019-2020

Afgelopen jaar heeft de oudervereniging ook weer niet stil gezeten. Graag willen we u
aangeven wat wij het afgelopen jaar met het geld van de OV gedaan hebben. Het betreft
hier de € 17,50 OV gelden en € 22,50 schoolreisje.
Ondanks de corona hebben wij vele dingen voor de leerlingen van de Andreashof kunnen
organiseren. Hierbij is te denken aan lekkers bij o.a. sinterklaas, kerst en carnaval. Alle
kinderen zijn met het schoen zetten en met het bezoek van Sinterklaas verwend. Verder
hebben de schoolverlaters wel hun overnachting op school kunnen houden, waarbij de
oudervereniging het ontbijt verzorgd heeft. Ook zijn er 2 alternatieve schoolreisjes geregeld
(1 in juli 20 en 1 in sept. 20).
Er waren ook kosten die doorliepen zoals bankkosten, administratiekosten en attenties voor
geboorte, zoveel jaar in dienst of afscheid van een leerkracht.
Door de corona zijn er helaas ook dingen uitgevallen zoals koningsspelen, Pasen, EHBO voor
groep 8 en het handbaltoernooi.
Dit alles heeft ervoor gezorgd dat we dit jaar een wat ruimer positief saldo hebben gehaald.
Om ervoor te zorgen dat wel al het geld aan de leerlingen besteedt gaat worden, is er
toegezegd dat de OV een gedeelte mee gaat betalen aan het opknappen van schoolpleinen.
En aankomend jaar zal er een bijdrage geleverd gaan worden aan cultuur.
We zullen de ouderbijdrage voor schooljaar 2020-2021 niet aanpassen.
Graag willen wij wel vermelden dat er vanaf december 2020 geen geld meer ontvangen
wordt voor het papierophalen. Tot die tijd kreeg de OV namelijk ieder kwartaal een kleine
bijdrage waar o.a. een gedeelte van de cultuur uitjes van werden betaald. Maar zoals
hierboven beschreven hebben we een ruim positief resultaat behaald, waardoor we dit
aankomend jaar zeker nog kunnen ondervangen.
Mochten er naar aanleiding van dit jaarverslag vragen zijn dan kunt u zich richten tot
andreashof.ov@wsko.eu.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Oudervereniging

