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Geachte ouders, verzorgers, 
Voor de zomervakantie bent u geïnformeerd over mijn (Maarten Kleiman) vertrek bij De Wegwijzer 
na de kerstvakantie. Het duurt nog een hele poos en tot die tijd ben ik nog volop aan het werk op De 
Wegwijzer. Wat mijn opvolging betreft; daar is op dit moment nog geen nieuws over. De Raad van 
Bestuur van PCBO heeft dit natuurlijk meegenomen in de planning. Zodra daar meer nieuws over is, 
zullen we u daarover informeren. 
 
Openingsbijeenkomst 
Weet u het nog? Maandag 30 september bent u van harte welkom bij de openingsbijeenkomst in het 
speellokaal. Het thema is: Ga je mee op reis?;  tegelijkertijd het onderwerp voor de 
Kinderboekenweek. Door een verteller die op school komt, zullen we worden meegenomen in een 
prachtig verhaal. En natuurlijk zijn er mooie liederen ingeoefend. 
De ouders van de kinderen van de Taalklas, 3 , 5 en 7 zijn welkom van 8.45 tot 9.30. De ouders van de 
andere groepen, 1/2a, 1/2b, 4, 6 en 8, van 9.30 – 10.15. 
Graag tot ziens!. 
 
 

 
 
Pleinfeest 
Wat geweldig dat er gisteren zo veel kinderen en ouders waren; mooi om zo samen het nieuwe 
schooljaar te beginnen. Fijn dat zoveel mensen hebben meegewerkt bij het organiseren en fijn dat 
zoveel bedrijven rond de school bereid waren een mooie prijs ter beschikking te stellen. 
We hopen dat u het net zo gezellig hebt gehad als wij. 
Hieronder nog een aantal foto’s. 
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Overblijven 
Gezocht:  
Het overblijfteam is op zoek naar een collega overblijfouder. 
Het gaat op dit moment om de maandagmiddag en misschien een keer een ander dagdeel als inval. 
Het is leuk om met kinderen te werken en per keer staat er een vergoeding tegenover. Heeft u 
interesse, dan vragen we u contact op te nemen met de overblijfcoördinator Jolanda Boukari: 
j.boukari@chello.nl (055-3555796). 
 
 
 
 
Jaarverslag ouderbijdrage 
 

 
 

Beste ouders en verzorgers, 
 
Met deze brief wil de ouderraad u het financiële jaarverslag van het afgelopen schooljaar 2018/2019 
delen. 
 
Ondanks vele verzoeken om de vrijwillige ouderbijdrage voor uw kind(eren) te voldoen heeft helaas 
maar een kleine 62% van de ouders hier gehoor aan gegeven. Deze 62% vertaald zich naar een 
opbrengst van € 2592,50 tegenover een begrote opbrengst van € 4150,-. 
 
Naast deze opbrengst heeft PCBO De Wegwijzer een bijdrage geleverd voor de kerstboeken van € 
300,- en heeft de MR haar budget geschonken met een waarde van € 283,50. 
 
Hiermee zijn de totale inkomsten voor het schooljaar € 3176,- geweest. 
 
Omdat de inkomsten achterbleven hebben we besloten erg zuinig aan te doen met de uitgaven en 
daarmee de mogelijkheden voor de activiteiten en hebben we de totale kosten van het afgelopen 
schooljaar tot een minimum beperkt. 
 
Hiermee zijn we uitgekomen op een uitgave van  € 3180,81. 
Dit betekent dat er een klein verlies is gemaakt van € 4,81. 

 
Afgelopen schooljaar zijn er voor de leerlingen ook nieuwe schoolshirts aangeschaft door de OR, 

omdat deze eens in de 5 jaar vervangen moeten worden. De kosten van deze shirts zijn gekomen uit 

de post reserveringen en bedroeg een totaalbedrag van  € 1929,65. Deze kosten zijn niet 

meegenomen in de totaaluitgaven, omdat dit dan een vertekent beeld zal laten zien van het verlies 

dat de OR heeft gemaakt. 

 

Het gemaakte verlies zal in mindering worden gebracht op het eigen vermogen die de OR heeft staan 

en komt hiermee op € 935,87. 

 



PCBO De Wegwijzer heeft aangegeven voor het komende schooljaar geen budget meer te hebben 

om een bijdrage te doen voor de aanschaf van kerstboeken. Dit in combinatie met de lage 

opbrengsten heeft de OR een besluit moeten nemen met betrekking tot grote uitgaven voor de 

activiteiten van Sinterklaas en Kerst. We hebben in samenspraak met de school besloten om te 

stoppen met de kerstboeken, zodat de kinderen tijdens het Sinterklaasfeest nog wel een cadeautje 

kunnen krijgen. 

 

Echter om de toekomst van het Sinterklaasfeest en overige activiteiten nog veilig te kunnen stellen is 

het belangrijk dat alle ouders de vrijwillige bijdrage voor de komende schooljaren gaan voldoen. 

 

Mochten er na aanleiding van dit financieel verslag nog vragen zijn, kunt u altijd een van de OR leden 

aanspreken. 

 
Met vriendelijke groeten, 
Ouderraad Team de Wegwijzer 
 
 
Agenda: 
 

23-27 sep Startgesprekken 

Di 24 sep Schoolfotograaf 

Wo 25 sep Start kinderpostzegelactie 

Di 1 okt Vergadering MR 

Wo 2 okt Start kinderboekenweek 

Wo 2 okt Gebedsgroep ouders 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Week 39: We beginnen opnieuw 
Het lijkt alsof de schepping opnieuw begint: de donkere wolken verdwijnen, het water zakt. God 
begint opnieuw met Noach en alle dieren in de ark. 
 
Week 40: Babbelstad 
De nakomelingen van Noach verspreiden zich over de aarde. In Babel besluiten ze een toren te 
bouwen zo hoog als de hemel. Maar het gaat mis: Mensen verliezen het contact met elkaar, ze 
begrijpen elkaar niet meer. Babel wordt een babbelstad waar iedereen praat maar niemand een 
ander verstaat. 
 
 


