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Inleiding 

 
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Ouderraad o.b.s. De Wissel (verder afgekort tot ouderraad) 
over het schooljaar 2021/2022. In dit jaarverslag wordt zowel een financieel verantwoording van de 
inkomsten en uitgaven gegeven als een verslag over de activiteiten die het afgelopen schooljaar door 
de ouderraad zijn georganiseerd of ondersteund. 
 
Het afgelopen schooljaar heeft de ouderraad bestaan uit de volgende ouders: Anita Meems-Mooij  
(penningmeester), Jolanda van Egmond (secretaris), Jordy Wijngaarden (voorzitter) Joke Scheerman, 
Eveline Nootebos, Femke van Werkhoven, Simone Groot, Kitty Wubbels en Anke Fatels. Daarnaast 
maakten leerkrachten Ellen Krol en Ciska van Steenis deel uit van de ouderraad. 
 
Op de volgende pagina vindt u de resultatenrekening van het afgelopen schooljaar.  
Dit schooljaar hebben we afgesloten met een positief resultaat van € 3.180,07.  
In de toelichting op de jaarrekening wordt nader ingegaan op de inkomsten en uitgaven. De  
onafhankelijke kascommissie, bestaande uit Billy Fatels en Martine Stins, heeft op 5 oktober 2022 de 
kas en financiële verantwoording gecontroleerd en goedgekeurd. De getekende resultatenrekening is 
toegevoegd aan dit verslag. 
 
Gelukkig konden er dit schooljaar meer activiteiten plaats vinden dan vorig schooljaar, er zijn zelfs 
twee schoolreisjes geweest namelijk ook die van vorig jaar.  
Per activiteit werd een werkgroep gevormd die bestond uit ouderraadsleden en leerkrachten. In dit 
jaarverslag vindt u een beknopt verslag per werkgroep over de activiteiten van de ouderraad en een 
korte financiële verantwoording.  
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Resultatenrekening 2021-2022  

  
 

   

 
  

   

INKOMSTEN  Begroot Werkelijk Verschil 

     

Ouderbijdrage gehele jaar  8.160,00 8.242,00 82,00 

Ouderbijdrage instroom na 1-1-2022  108,00 0,00 -108,00 

Oud Papier  0,00 0,00 0,00 

Sponsorkliks  0,00 70,16 70,16 

Opname afscheid groep 8 2020/2021  252,00 252,00 0,00 

Opname schoolreis 2020/2021  5.000,00 5.295,10 295,10 

Rente  0,00 0,00 0,00 

Totaal  13.520,00 13.859,26 339,26 
 

    

 

 
   

 
 

   

UITGAVEN     

     

Activiteiten     

Sinterklaas  1.323,00 1.114,34 208,66 

Kerstmis  480,00 244,64 235,36 

Afscheid Groep 8  492,00 252,00 240,00 

Schoolkamp groep 8  460,00 0,00 460,00 

Schoolkrant/kopieerkosten  240,00 0,00 240,00 

Voorjaarsproject  343,00 0,00 343,00 

Schoolreisje  9.752,00 9.987,19 -235,19 

Cultureel uitstapje  1.960,00 800,00 1.160,00 

Avond-4-daagse  192,00 97,73 94,27 

Bankkosten  155,00 160,29 -5,29 

Overige kosten  100,00 0,00 100,00 

Diverse uitgaven   0,00 0,00 

     

Totaal  15.497,00 12656,19 2.840,81 

     

     

Resultaat  -1.977,00 1.203,07 3.180,07 
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Toelichting op de resultatenrekening  

Inkomsten 
 
De ouderbijdrage is dit jaar op 5 kinderen na door iedereen voldaan dit betekent dat de ouderraad    
€ 212.50 minder heeft ontvangen om de activiteiten te organiseren. Allemaal dank voor jullie 
bijdrage. Zoals vorig jaar al aangegeven is er dit jaar geen oud papier opgehaald. Hier is mee gestopt. 
We hebben een alternatief gezocht voor inkomsten in de vorm van Sponsorkliks. Helaas heeft dit nog 
niet het maximale opgeleverd. Hopelijk kunnen we hier komend schooljaar meer van profiteren. 
 
Uitgaven 
Gelukkig hebben we dit jaar veel activiteiten wel door kunnen laten gaan, er zijn twee schoolreisjes 
geweest namelijk ook die van vorig jaar vandaar het hoge bedrag op de begroting. Echter door alle 
corona perikelen zijn nog niet alle activiteiten gerealiseerd, dit ziet u in de begroting, een aantal van 
de werkelijke uitgaven zijn lager dan begroot. Ook de administratieve kosten vallen lager uit dan 
gedacht. 
 
 
Resultaat 
U kunt zien dat we met een positief resultaat afsluiten. Doordat er minder is uitgegeven dan begroot. 
Het positieve resultaat wordt overgemaakt naar de spaarrekening. Begin volgend schooljaar zal er 
een bestemming voor het geld worden gezocht. 

https://www.dewisseluitgeest.nl/
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Sinterklaas 

Voorbereiding 
 
Het eerste overleg met de Sinterklaascommissie (Leerkachten: 
Nelleke Wester, Simone Niemeijer, Hetty Pool, Duriye Ozgur en 
Ouders: Femke van Werkhoven, Simone Walrave, Eveline Nootebos, 
Anita Meems) vond online plaats omstreeks oktober 2021. Gelukkig 
konden de vervolggesprekken toch op school gehouden worden. 
De school had dit jaar weer Sinterklaasjournaal lespakketten besteld 
voor de groepen 1 t/m 4. Met het lespakket konden de klassen, wel 
3 weken lang iedere schooldag het Sinterklaasjournaal beleven en 
naar het Sinterklaasfeest toeleven.  
Zodra het lespakket binnen was kon de Sinterklaascommissie de 
lijnen gaan uitzetten voor het ‘echte feest!’ 
Wel was gelijk duidelijk dat er dit jaar ‘De schatkamer van 
Sinterklaas’ in school terug moest komen. Kinderen tot en met 
groep 5 kunnen hier zelf een cadeau van Sinterklaas uitzoeken.  
In de tussen tijd wordt de school gezellig versierd en de ouders van de Sinterklaascommissie hebben 
cadeaus ingekocht met het budget welke beschikbaar gesteld is door de Ouderraad. Ook is er inkopen 
gedaan voor het Sinterklaasschoen cadeau, namelijk viltstiften.   
Op de verjaardag van Ozosnel (het paard van Sinterklaas) krijgen de kinderen een wortel aangeboden.   
De intocht van Sinterklaas naar De Wissel blijft lang onzeker. Het corona-virus laait weer op. Er zitten 
enkele klassen in quarantaine thuis, welke uiteindelijk gelukkig weer op tijd terug zijn op school voor de 
viering van het Sinterklaasfeest. School heeft al besloten dat er geen ouders aanwezig mogen zijn bij de 
intocht buiten. Ook rees de vraag op of Sinterklaas en zijn Pieterbazen het wel aandurfde?  
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De dag zelf 
Vrijdag 3 december 2021 is het zover. Terwijl alle kinderen van de school buiten luidkeels staan te zingen 
is er geen spoor van Sinterklaas en of de Pieten te zien? Dan komt hij ineens door de voordeur van school 
naar buiten en vraagt waar iedereen nou blijft? Ze zijn er al! Iedereen kijkt verbaasd. De Pieten delen 
pepernoten uit. Het is gelijk feest. Daarna worden Sinterklaas en (Opa) Piet welkom geheten door Juf 
Carola.  
Snel naar binnen want wat zal er toch in de schatkamer liggen voor de kinderen? In meerdere (kleine) 
groepjes kwamen de Zebra’s, Beren, Giraffe, groep 3, groep 4 en groep 5 bij Sinterklaas langs. Sinterklaas 
nam de tijd om even een praatje of grapje te maken met de kinderen. Daarna vroeg Sinterklaas of zij 
gezamenlijk een Sinterklaasliedje konden zingen en opende daarna de deur van de schatkamer zodat de 
kinderen zelf een cadeau konden uitzoeken. Wat een feest was dat elke keer om de blije gezichtje van de 
kinderen te zien.  
Ondertussen was het uitpakken van de surprises in de groepen 6, 7 en 8 in volle gang. Wat had iedereen 
weer zijn best gedaan. Sinterklaas is bij deze groepen naderhand nog langs geweest om deze mooie 
creaties te bekijken.  
Tussendoor is er iets lekkers geregeld qua eten en drinken voor de kinderen  
Ook aan de zieke kinderen die thuis zaten, was gedacht. Er zijn door enkele leerkrachten/ouders een 
cadeau bij hen thuisbezorgd met een mooie rijm erbij.  
Terugkijkend is het Sinterklaasfeest goed verlopen en bovenal was het erg gezellig op school. Sinterklaas 
en alle Pieten hebben gezorgd voor een TOP feest op school!  
 

Er is in totaal € 1.114,34 euro uitgegeven door de sinterklaascommissie, zij zijn dus binnen het 
budget gebleven. 
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Kerstviering 2021 

 

Op donderdag 23 december vierden wij kerst in de klassen. Door de kerstboom op het plein 
gesponserd door Frits Jansen Tuincentrum Akersloot, waar onder de familie Timmer kerstliedjes 
speelde, zat de sfeer er buiten al goed in bij de kinderen en hun ouders.  
In de klassen werd genoten van zelf meegebrachte ontbijtjes in een versierde schoenendoos. In de 
klassen was kerstversiering met bomen en lampjes en ook de hal was mooi aangekleed door de 
ouders, voor een echt kerstgevoel bij binnenkomst.  
Er hing een gezellige sfeer in de school en zowel leerkrachten als kinderen hebben genoten.  

Er is in totaal € 244,64 euro uitgegeven door de kerstcommissie, zij zijn dus ruim binnen het budget 
gebleven. 

https://www.dewisseluitgeest.nl/
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De Wissel in Beweging 

Avondvierdaagse 
Maandag 10 tot en met vrijdag 13 mei 2022 vond de 59ste avondvierdaagse van Uitgeest plaats. 
Vanuit De Wissel zouden er zo'n 90 kinderen meelopen. Dat betekende dat we vanuit de begroting 
ongeveer 1 euro per kind te besteden hadden voor een cadeautje om te laten zien hoe trots we op ze 
zijn. We vonden het moeilijk kiezen, want wat is nou leuk om te krijgen na zo'n prestatie. Wij vonden 
dat bloemen bij de avondvierdaagse horen, maar dachten ook dat de innerlijke kind wel toe zou zijn 
aan wat lekkers na zo'n prestatie. Na wat reken en uitzoekwerk is er gekozen voor een bloem met 
een kaartje en een lekker ijsje van de plaatselijke ijsboer, zo konden we beiden realiseren. We 
hebben alleen maar positieve reacties gehad dus dat is een goed idee geweest. 
 

Er is in totaal € 97,73 euro uitgegeven door de Avondvierdaagse commissie, zij zijn dus ruim binnen 
het budget gebleven. 
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Schoolreisje 

Wat een geluk dit schooljaar, de kinderen mochten zelfs twee keer op schoolreis. De eerste keer in 
september en de tweede keer in juni. Dit was omdat het schoolreisje van het schooljaar 2020/2021 
niet was doorgegaan in verband met het coronavirus.   
Dinsdag 14 september vond het eerste schoolreisje plaats. Groep 1 t/m 3 gingen naar  
Oud Valkeveen, groep 4 en 5 naar Koningin Julianatoren en groep 6 t/m 8 naar Hellendoorn.  
Groep 8 mocht deze keer ook mee, omdat het schoolreisje van het vorige schooljaar niet was 
doorgegaan. 
Het tweede schoolreisje vond plaats op donderdag 2 juni 2022. Groep 1 t/m 3 gingen naar het 
Linnaeushof, groep 4 en 5 naar Drievliet en groep 6 en 7 naar Duinrell. 
Het was bij beide schoolreisjes perfect weer en de kinderen hebben ontzettend genoten van alle 
leuke attracties, zoals de achtbanen, draaimolens, glijbanen, monorail, minicars, de Zwierezwaai, etc. 

Er is in totaal € 9.987,19  euro uitgegeven door de commissie van het schoolreisje en zij zijn niet 
binnen het budget gebleven. Volgend schooljaar proberen om wel binnen het budget te blijven. 
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Tot slot 

Wij kunnen als ouderraad weer terugkijken op een geslaagd schooljaar waarin gelukkig de meeste  
activiteiten zijn doorgegaan. Er is een hoop werk verzet door de ouderraadsleden en de leerkrachten. 
Hierbij hebben wij natuurlijk ook hulp gehad van ouders die bij de diverse projecten ondersteunden, 
waarvoor wij hen langs deze weg nogmaals hartelijk willen danken.  
  
 
 
Namens de ouderraad,  
Anita Meems-Mooij, Jordy Wijngaarden en Jolanda van Egmond 
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