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Het schooljaar is voorbij en Oudervereniging De Triangel blikt terug op een prachti-
ge reeks aan activiteiten: Direct na de zomer is de nieuwe ronde pingpongtafel 
in gebruik genomen en wat hebben de kinderen hier veel plezier van! Deze duurzame 
investering betrof een cofinanciering door het coöperatiefonds van de Rabobank, de 
opbrengst van de Jantje Beton actie en een aanvulling vanuit de Ouderbijdrage. 
Ook Sinterklaas was weer op school: zijn ludieke aankomst per luchtballon, de 
organisatie en kleding van Sint en Pieten, de aankoop van cadeaus voor iedere groep en 
de bijbehorende aankleding van school werden verzorgd door onze enthousiaste OV 
sinterklaascommissie.
Met Kerst werd de school sfeervol versierd en is naar aanleiding van de eerdere po-
sitieve reacties geregeld dat de gemeente voor de 2e keer een grote kerstboom op het 
schoolplein plaatste. 

Nieuwjaarswens, in plaats van op de dag van de leerkracht (5 oktober was er een 
landelijke lerarenstaking) is er in de eerste schoolweek voor de leerkrachten een leuke 
attentie gemaakt: gelukwensjes in een pot vol lekkers. Met de kinderen is toepasselijk 
geproost op het nieuwe jaar.
Met Carnaval kwam de OV wederom in actie. We verzorgden de aankleding van 
school, ondersteunden tijdens de viering, dit jaar in Partij, en regelden in overleg met 
school een gepaste traktatie. Samen met de leerlingen maakten we er een groot feest 
van.
Met Pasen is een deel van de ouderbijdrage besteed aan de boodschappen voor de 
Picknick, die dit jaar voor het eerst werd georganiseerd. Er is daarom afgezien van een 
aparte paastraktatie.
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De organisatie van de Schoolfotograaf werd verzorgd door de OV. Er is flink wat 
tijd en energie gaan zitten in het afstemmen, plannen en begeleiden van de nieuwe 
lokale schoolfotografen. Ondanks de intensieve voorbereidingen en alle goede inten-
ties is het niet naar ieders tevredenheid verlopen. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden 
en besloten om nieuwe groepsfoto’s te maken meteen aan het begin van het nieuwe 
schooljaar. Dit op een heel andere plek met wederom veel begeleiding vanuit de ov.

De tweede editie van de Avondvierdaagse werd onder de vleugels van de Ouder-
vereniging via een aparte commissie georganiseerd. Het was wederom een weergaloos 
succes en wordt inmiddels niet alleen door school, maar ook door het hele dorp om-
armd.

Evenals de Avondvierdaagse betreft het LOT (Luizen Opsporings Team) een 
aparte aftakking binnen de Oudervereniging. Deze groep ouders controleert de kinde-
ren na elke schoolvakantie, petje af!! :-) Wat fijn dat ze er zijn!
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Voor onze Schoolverlaters is er een mooi aandenken geregeld in de vorm van 
een bedrukt T-shirt waar ze handtekeningen op kunnen verzamelen. Bovendien is dit 
schooljaar een passend afscheidsmoment georganiseerd tijdens de Laatste Schooldag 
waar we naar verwachting een nieuwe traditie van gaan maken.

Wederom is met veel enthousiasme door de OV gewerkt aan de invulling van de 
Laatste Schooldag. Het is weer gelukt om hier een magische afsluiting van te 
maken. De kinderen hebben genoten van een voorstelling van goochelaar Fritz en een 
heerlijk ijsje van Paul’s ijsboerderij. De organisatie van deze feestelijke afsluiting, de 
aankleding van de school wordt jaar in jaar uit door de Oudervereniging met veel ple-
zier georganiseerd.

De kosten van onze activiteiten worden vooraf gebudgetteerd. Daar hoort ook bij dat 
we jaarlijks een deel van de ouderbijdrage gebruiken als Groepsbudget. Hiermee 
kan iedere leerkracht een extra doelgerichte activiteit doen voor zijn/haar groep. 
Dit jaar zijn er door Groep 3, Groep 3/4 en Groep 4 speelgoed en spelletjes aange-
schaft, zijn de kleuters van Groep 1/2A en Groep 1/2B naar het Sprookjesbos gegaan 
en is Groep 6 frietjes gaan eten als beloning voor het behalen van de datamuur doelen. 
Groep 6/7 heeft een high-tea gedaan en groep 7/8 is gaan picknicken. Allemaal hart-
stikke leuke extraatjes die anders niet mogelijk zouden zijn.
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De oudervereniging heeft als doelstelling om naast het reguliere schoolprogramma 
allerlei leuke activiteiten te organiseren voor de kinderen van onze school, voorna-
melijk binnen schooltijd. 
De oudervereniging werkt hiervoor samen met de directie en de leerkrachten, door 
bij schoolactiviteiten mee te denken en te ondersteunen. Bij activiteiten doet ze zo 
nodig ook een beroep op hulp van andere ouders. 
Momenteel bestaat de oudervereniging uit een groep van 12 enthousiaste moeders. 
Op de website van school stellen zij zich voor: http://www.bs-triangel.nl/pagi-
na/345853/OV  
Wij zoeken momenteel nieuwe leden om dit team van 
enthousiastelingen te versterken. Ouders die belangstelling hebben zijn van harte 
welkom en kunnen ons aanspreken of een email sturen naar het 
OV bestuur: ovdetriangel@gmail.com Het bestuur bestaat momenteel uit voorzitter 
Karin Lecoeur, penningmeester Tamara Coolen en Secretaris Mirianne Theunissen. 

http://www.bs-triangel.nl/pagina/345853/OV
http://www.bs-triangel.nl/pagina/345853/OV


We sluiten dit  jaar het schooljaar af met een gezond saldo op de rekening (zie de 
financiële bijlage). 
De oudervereniging (OV) is een enthousiaste club ouders die zich belangeloos inzet 
om de leerlingen een zo leuk mogelijke schooltijd te geven. Dit doen wij door activi-
teiten te organiseren of te ondersteunen. In samenwerking met de leerkrachten geven 
wij net dat leuke extraatje dat niet door de school zelf geregeld/betaald kan worden. 
Dit kan de OV alleen maar doen met uw financiële hulp.

De overheid stelt geen geld beschikbaar voor zulke positieve belevingen tijdens de 
schooltijd. Daarom zijn wij genoodzaakt een vrijwillige ouderbijdrage te vragen, 
zonder deze bijdrage kunnen we deze activiteiten niet organiseren. De bijdrage wordt 
volledig door de OV beheerd en besteed aan ondergenoemde zaken in het schooljaar 
waar de bijdrage betrekking op heeft. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd over de 
besteding van dit geld. 

23 oktober 20:00u is de jaarvergadering, u bent van harte welkom om 
deze bij te wonen. Meld u wel even aan via: ovdetriangel@gmail.com, 
zodat we rekening houden met uw komst.
De vrijwillige ouderbijdrage is, net zoals vele voorgaande jaren, ongewijzigd 
vastgesteld op: de bijdragen (1ste kind 20,-, 2de kind 15,- en 3de kind 10,-) is nu al 
voor het 11de jaar op een rij niet verhoogd. 
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Uit het bijgaand financieel verslag is op te maken dat de oudervereniging een gezonde 
financiële basis heeft. Een deel van het positieve saldo zal komend jaar worden gespendeerd 
aan een nieuwe activiteit; de minidisco, kinderboekenweek en een school(r)ijsje.

Financieel overzicht op kostensoort   schooljaar 2017-2018 
    
Beginsaldo 1-aug-17     €5.023,96
    
 Inkomsten    
  ouderbijdrage     €3.865,00 
  provisie fotograaf     €114,86 
  opbrengst Jantje Beton    €706,50 
  opbrengst Avond 4 Daagse   €2.930,65 
  subsidie rabobank    €1.000,00 
    
 Kosten    
  bankkosten      €125,08 
  sinterklaas      €415,36 
  nieuwjaarswens     €195,43 
  carnaval      €496,41 
  versieren      €198,53 
  schoolverlaters     €309,34 
  kosten OV      €197,52 
  groepsbudget     €650,59 
  pasen       €165,00 
  laatste schooldag     €601,94 
  buitenspelen     €2.115,07 
  Avond 4 Daagse     €2.928,40 
   
    opbrengsten    €8.617,01 
    kosten     €8.398,67 

    Eindsaldo  31-7-2018  €5.242,30
    


