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Aan onze “leden” 
 

Het begin van basisschool De Vlasbloem. Schooljaar 2016-2017 is voor iedereen een 
spannend jaar, de fusie/samenwerking is een feit. De laatste week van de zomervakantie 
was nog even bikkelen voor de oudervereniging, want hoe gaan we de school openen? 

Na veel overleg was er een hele feestweek en dat hebben we gemerkt met ballonnen, een 
circus en voor alle kinderen de enige, echte Vlasbloem windmolen. Ook kregen wij een 
grote vlaggenmast voor de school en daar moest natuurlijk een nieuwe vlag voor komen. 
Het wachten was op het logo, dat moest ook nog in bepaalde digitale formaten. Het duurde 
even voor we ze binnen hadden, maar met wat stress en telefoontjes konden we alles voor 
de opening binnen hebben. Zo ook de grote nieuwe vlag die u nog regelmatig ziet hangen 
op speciale dagen. Meester Hans had zelfs een lied geschreven voor de opening van de 
school. De kinderen moesten dit nummer binnen drie dagen even uit hun hoofd leren, want 
op die eerste woensdag van het nieuwe schooljaar was er de pers, een wethouder en velen 
andere mensen die geholpen hebben de school neer te zetten zoals hij nu is. De 
oudervereniging heeft dan ook heel de week geholpen om deze week gezellig te laten 
verlopen van versiering tot versnapering voor de kinderen. Naast deze openingsweek van 
de Vlasbloem heeft de oudervereniging natuurlijk nog veel meer activiteiten voor de 
kinderen in petto, die zullen we verderop in dit verslag aan u uitleggen en ook wat we in 
2017/2018 van plan zijn. 

Een van de doelen van oudervereniging de Vlasbloem is om ter ondersteuning van het team 
te zijn en zo leuke en leerzame extra’s aan te kunnen bieden naast de normale lessen. 
Deze extra’s komen niet uit het budget van school, maar zijn alleen mogelijk door uw 
ouderbijdragen. Het grootste deel, ongeveer de helft, van de ouderbijdragen gaat op aan de 
schoolreis voor de groepen 1 t/m 5, voor het kamp groep 6/7 en groep 8. Voor groep 8 
wordt een apart kamp gehouden en zij krijgen hier een aparte rekening voor, wel wordt er 
de helft van de ouderbijdrage in rekening gebracht, want hun schoolreis wordt verwerkt in 
hun kamp. En het resterende deel van het geld wordt gebruikt voor de andere vieringen die 
gedurende het jaar plaats vinden.  

Inmiddels is basisschool de Vlasbloem al een begrip en weet iedereen in Zuidland welke 
school het is. Niet alleen door de pr die de school zelf doet, maar ook door de inzet van de 
oudervereniging. Zo hebben wij voor bepaalde sporttoernooien een mooi schoolsporttenue  
ontworpen die past bij de school en herkenbaar is. En hebben we beachvlaggen laten 

“de kinderen 
gaan bij ons voor 
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drukken die kunnen dienen als verzamelpunt voor de leerlingen en met herkenbaarheid van 
de naam van de school erop. Sommige dingen zijn gesponsord door bedrijven uit Zuidland, 
waar wij als oudervereniging natuurlijk erg blij mee zijn. Zo blijft er geld over dat weer naar 
de kinderen kan. 

Het eerste school jaar zit er inmiddels op en kunnen wij jullie dan ook dit eerste jaarverslag 
aanbieden. De eerste ledenvergadering die we hadden was nog om de statuten en officiële 
stukken met u door te nemen, nu laten wij u zien wat we gedaan hebben en wat we van plan 
zijn. Wij kijken terug op een mooi schooljaar als oudervereniging de Vlasbloem en hopen dat 
u kind het extra naar zijn zin heeft op school. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Ferry Brinkman 

Voorzitter oudervereniging de Vlasbloem 

 

Wat is de oudervereniging?   

Basisschool de Vlasbloem heeft een oudervereniging. U bent als ouder lid van de 
oudervereniging als u de “vrijwillige” ouderbijdrage voor uw kind betaalt. Van deze bijdrage 
betaalt de oudervereniging allerlei extra activiteiten op school voor de kinderen die niet tot 
het normale schoolprogramma behoren, zoals het schoolreisje, sinterklaasfeest, sportdag, 
feest rondom Kerst en Pasen etc. De oudervereniging wordt vertegenwoordigd door een 
aantal enthousiaste ouders, die op vrijwillige basis samen met de leerkrachten en andere 
ouders de activiteiten organiseren. Daarnaast kan de oudervereniging een adviserende rol 
richting de school hebben over allerlei schoolzaken die ouders bezighouden.  
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Samenstelling oudervereniging  

Ferry Brinkman voorzitter 
Remco den Boer vice voorzitter 
Dion Kalisvaart penningmeester 
Carola Heijdra secretariaat 
Emile Monteny bestuurslid 
Maja Motz bestuurslid  
Jolanda den Boer bestuurslid 
Ellen van Ruiven bestuurslid 
Linda van Benschop bestuurslid 
Linda Joosten bestuurslid 
Kyra Herschback bestuurslid 
Linda Biesheuvel bestuurslid 
Lilian Boonstoppel bestuurslid 
Alice van Eck bestuurslid 
Patricia Groen den Boef bestuurslid 

 

Vergaderingen en ouderbijdrage 

De oudervereniging heeft het afgelopen schooljaar zes keer vergaderd. Er zijn notulen van 
deze vergaderingen gemaakt. Tijdens de vergaderingen was er altijd iemand van het team 
aanwezig. De ouderbijdrage is vastgesteld op € 65,00 per kind, per jaar, voor de leerlingen 
van groep 1 t/m groep 7. Hiervan betaalt de oudervereniging alle kosten die gemaakt 
worden voor de diverse activiteiten. Voor groep 8 wordt de helft van de ouderbijdrage in 
rekening gebracht en krijgen zij een aparte rekening voor het eind kamp, waar u later in het 
jaar van de leerkracht meer informatie over krijgt. Zij doen verder mee met alle andere 
activiteiten. 

 

Vergaderingen: 

Vastgestelde en voorlopige vergaderdata oudervereniging: 

- Dinsdag 7 november 2017 
- Maandag 11 december 2017 
- Woensdag 24 januari 2018 
- Donderdag 8 maart 2018 
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- Maandag 16 april 2018 
- Woensdag 23 mei 2018 
- Donderdag 5 juli 2018 

Schoolreis/kamp 

Afgelopen jaar is de schoolreis voor groep 1 t/m 5 naar Drievliet geweest, inclusief lunch en 
ijsje. 

Groep 6-7 is op kamp geweest zij hebben 3 dagen 2 nachten door gebracht op camping 
weergors. Ze zijn hier op de fiets naar toe gegaan  hebben daar verschillende activiteiten 
gedaan van een 6 kamp tot vlottenbouwen,  een bbq en bonteavond ontbraken ook niet op 
dit kamp. Door te kiezen voor tentjes en de fiets past dit alles binnen het zelfde budget als 
een schoolreis. ook hier wordt een beroep gedaan op ouders als begeleiding 

Boekenweek 

De Kinderboekenweek is meestal de eerste activiteit van het schooljaar. 

Het thema van de Kinderboekenweek van het afgelopen jaar was: “ Voor altijd jong”. 

Een wel héél leuk thema! We hadden opeens een oude dans juf, die toch wel heel jong haar 
danskunsten liet zien op het liedje van Kinderen voor Kinderen. 

Ook waren er veel opa’s en oma’s op school te vinden en niet om een les te volgen, maar zij 
kwamen voorlezen bij hun kleinkinderen in de klas uit hun favoriete kinderboek van hun tijd. 
Zo zie je maar, weer welke leeftijd je ook hebt lezen is leerzaam en belangrijk en blijft ook 
leuk! 

Er is tijdens de Kinderboekenweek een boekenmarkt geweest voor nieuwe boeken. En 
tijdens de laatste dagen van de Kinderboekenweek werd er een tweedehands boekenmarkt 
gehouden op school. Hierbij konden de kinderen hun eigen boeken verkopen. 

Sinterklaas 

Sinterklaas was dit jaar extra jarig of toch ook weer niet ? De sint kwam samen met de 
bakker aan en had een grote aanhanger mee en op die aanhanger stond een grote taart. Er 
waren maar 2 pieten bij sinterklaas. Waar waren de andere pieten nu ??? Juist u raadt het al 
of u was er bij die ochtend ,ze zaten in de grote taart!!! 
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Basisschool de Vlasbloem volgt het verhaal van het NPO Sinterklaasjournaal en schaffen 
hiervoor materiaal aan, indien nodig. Verder zorgen we voor het onderhoud van de pakken 
en de schmink. Voor de onderbouw, groep 1 t/m 4, worden cadeautjes gekocht. Verder krijgt 
heel de school een schoencadeautje, zorgen we voor voldoende strooigoed, limonade en 
koekjes in de klas. Sint en pieten bedanken we voor hun inzet met een kleine attentie. 

Kerst 

Kerst, de drukste periode voor u, maar ook voor de oudervereniging en de leerkrachten. In 
één dag wordt alle Sint-versiering uit de klas gehaald en komt de kerstboom erin, want zo’n 
10 à 12 dagen na de sint viering op 5 december, vieren wij alweer Kerst op school. In de hal 
staat de grote boom die door een enthousiast team van ouders wordt opgetuigd. 

De kinderen hebben 22 december s ’ochtends  hun eigen kerstbrunch gemaakt. Na het 
maken van al deze lekkernijen hebben ze heerlijk zitten brunchen in de klas. De kinderen 
waren om 14:00 vrij. In de avond gaven de kinderen voor alle ouders een live kerst show 
met muziek, dans, verhalen, toneel, humor, spanning en sensatie. Na de voorstelling sloten 
we af met warme chocomel voor de kinderen en een glaasje glühwein voor de ouders. Het 
eerste deel van het schooljaar werd zo afgesloten en konden de kinderen gaan genieten van 
een fijne kerst vakantie.  

De oudervereniging heeft de brunch samen gesteld en getracht een gevarieerde brunch aan 
te bieden die de kinderen zelf gemaakt hebben en gegeten hebben. We betalen niet alleen 
de ingrediënten van de kerst brunch, maar ook de zaal huur en het licht en geluid voor deze 
avond. 

Pasen 

Pasen is ook zo’n gezellig dag. Iedereen neemt iets lekkers mee en dat wordt altijd in grote 
getalen gedaan. De oudervereniging zorgt voor de randartikelen, zoals het drinken voor bij 
de paasbrunch en paaseieren om te verstoppen. Tijdens de brunch werd het paas verhaal 
verteld. Elke klas deed dit op zijn of haar eigen manier. Verder zijn er activiteiten op de dag 
van het Paas feest. Dit jaar was het een vossenjacht, waarbij de hulp van ouders ook niet 
mocht onderbreken, om alle groepjes te begeleiden. We hadden verklede leerlingen uit 
groep 8, die ieder voor hun eigen kleding hadden gezorgd. Geloof me, er zaten hele leuke 
vossen tussen van zeemeerminnen tot sumo worstelaars. Ook hadden we dit jaar weer een 
ouder gevonden die schaapherder wilde zijn met echte schapen en lammetjes. Natuurlijk 
mocht ook de echte paashaas en eieren zoeken niet ontbreken, waarvoor wij ieder jaar weer 
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een enthousiaste ouder zoeken Dit paashaas-pak heeft de oudervereniging in het verleden, 
aangeschaft en wordt elk jaar opnieuw gebruikt.  

 

 

 

Sportdag - Koningsspelen 

De sportdag is ook een grote activiteit waar veel bij komt kijken. Ook bij deze activiteit 
vragen wij veel hulp van ouders, want hier moeten spelletjes worden begeleid door 
hulpouders. In voorgaande jaren was de bovenbouw naar Spijkenisse om daar mee te doen 
aan sport clinics. Dit jaar was dat niet het geval. De hele school heeft op en rond het 
gebouw van de Vlasbloem sport en spel gedaan. De kinderen gingen gemengd in groepjes 
van groep 1 t/m 8 tegen elkaar strijden in diverse sporten. Een gevarieerd programma van 
touw trekken tot korfbal en van skateboard hockey tot hindernisbaan op een opblaas 
parkoers. Het huren van een aantal van deze attributen, de lunch en de versnaperingen 
tussen door, worden betaald uit de kas van de oudervereniging. Het Koningsontbijt wordt 
ieder jaar gesponsord, maar de oudervereniging vult dit ontbijt verder aan, zodat er voor alle 
kinderen genoeg is. 

 

Avondvierdaagse 

De avondvierdaagse wordt in samenwerking met de Avondvierdaagse Zuidland geregeld. 
Wij zorgen voor de aanmeldbriefjes, bestellen de medailles, regelen verkeersregelaars en 
wij kopen de snoepjes of de ijsjes die uitgedeeld worden tijdens één van de avonden. 
Tevens zorgen wij voor een kleine verrassing op de laatste avond voor de kinderen van de 
Vlasbloem die meegelopen hebben. 

	

Afscheid groep 8 

De kinderen van groep 8 maken zich op voor de laatste dagen van school en die draait 
grotendeels om de eindmusical. Deze musical wordt aangeschaft door de oudervereniging. 
Dit jaar waren ze het bruidspaar kwijt en hadden de twee banketbakkers grote ruzie met 
elkaar. “Help we zijn het bruidspaar kwijt!” heet de musical van het afgelopen jaar. Als de 
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laatste voorstelling erop zit (die voor de eigen ouders)  is het afscheid nemen van iedereen, 
de leerkrachten en de school, want hun periode op de basisschool is voorbij. Dit vieren we 
natuurlijk met een hapje en drankje na afloop. Het geheel wordt bekostigd door de 
oudervereniging.   
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Financieel overzicht 
	 	
	 	
   

BUDGET	ACTIVITEITEN	DE	VLASBLOEM	2016-2017	

	      

Activitieit Werkelijke kosten Budget Verschil 	  

      

      

Kinderboekenweek 0,00 50,00 50,00 	  

      

Opening school 1.217,55 1.200,00 -17,55 	  

      

Schoolreis 5.520,10 5.110,00 -410,10 	  

      

Kamp groep 6, 7 en 8b 4.059,04 4.635,00 575,96 	  

      

Sinterklaas 1.169,14 1.200,00 30,86 	  

      

Kerst 990,99 1.000,00 9,01 	  

      

Pasen 65,00 150,00 85,00 	  
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SportdagKoningsdag 757,89 750,00 -7,89 	  

      

A4daagse 218,00 200,00 -18,00 	  

      

Afscheid groep 8 763,16 1.000,00 236,84 	  

      

Divers 3.691,69 3.500,00 -191,69 	  

      

TOTAAL 18.452,56 18.745,00 292,44 	  

	

	

Als	je	de	werkelijke	kosten	vergelijkt	met	de	inkomsten	uit	de	ouderbijdragen	dan	zul	je	zien	dat	er	

een	negatief	verschil	is	van	€	3.707,56.	Als	je	echter	ziet	dat	er	afgelopen	jaar	speciale	projecten	zijn	

geweest	zoals	de	sportkleding	en	de	officiële	opening	van	school	ter	waarde	van	€	4.477	dan	is	dit	

echter	goed	te	verklaren.		

	

INKOMSTEN	OUDERBRIJDAGE	 14.745,00	

UITGAVEN	 18.452,56	

TEKORT	 -3.707,56	

Sportkleding		 3260	

Ontbrekende	ouderbijdragen	 780	

Opening	school	 1217	

Schoolreis	kosten	 410	
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Ontbrekende	rekening	MCD	naar	volgend	schooljaar	

	

In	het	onderstaande	overzicht	tref	je	de	saldo’s	van	de	diverse	bank/spaarrekeningen	aan.	

	

Omschrijving	 Bedrag	in	Euro	

Saldo	spaarrekening	De	Vlasbloem	 6.561,05	

Saldo	betaalrekening	De	vlasbloem	 1.231,38	

	  

Saldo	rekening	De	Bongerd	 8.016,00	

Totaal	 15.808,43	
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Laatste woorden en de toekomst 
 

Zoals u ziet zijn er meer uitgaven geweest dan dat er binnen is gekomen. Dit is geen 
verrassing, want voor de fusie waren er al besluiten genomen wat we nog nodig hadden en 
waar we nog in moesten investeren. 

Ver voordat de Vlasbloem zou gaan beginnen, in 2016, zijn er al beslissingen genomen en 
reserveringen gemaakt voor de opening en de nieuwe sport tenues. 

Er is zelfs nog geld gereserveerd om spel toestellen aan te kunnen schaffen om het school 
plein nog gezelliger te maken. 

Zo stond t in de planning een klim parkoers aan de zijkant van de school en willen we nog 
een tweede ping-pong tafel plaatsen. Hierna zijn de reserveringen op en hebben we als 
oudervereniging nog een kleine buffer om een tegenvaller op te kunnen vangen. 

Verder moeten we ook rekening houden dat er in de toekomst weer nieuwe sport tenues 
moeten worden aangeschaft in verband met slijtage en/of verlies. Hiervoor zullen dus 
reserveringen gemaakt moeten worden. 

Nieuw in het komende jaar is het klassen budget. Een budget dat elke klas krijgt waaraan de 
juf en of meester vrij is om dit te besteden. Dit was een wens vanuit het team daar de juf of 
meester vaak dingen uit hun eigenzak betaalden. Neem bijvoorbeeld een bepaald Vaderdag 
of Moederdag cadeautje meer hierover zult u horen op de algemene leden vergadering . 
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BUDGET	ACTIVITEITEN	DE	VLASBLOEM	2017-2018	

	       

Activitieit	 	  

BUDGET	2017-

2018	 	   

       

     Omschrijving	
Bedrag	in	

Euro	

50	Euro	budget	per	

groep	 	 450,00	 	
Saldo	

spaarrekening	 6.561,05	

     

Saldo	

betaalrekening	 1.231,38	

Sinterklaas	 	  1.200,00	 	   

     Totaal	 7.792,43	

Kerst	 	  1.200,00	 	   

       

Pasen	 	  100,00	 	   

       

SportdagKoningsdag	 	  1.000,00	 	   

       

A4daagse	 	  220,00	 	   

       

Afscheid	groep	8	 	  1.225,00	 	   
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Divers+boekenweek	 	  1.805,00	 	   

       

Reservering	

ontbrekende	 	 450,00	 	   

ouderbijdrages	 	      

TOTAAL	 		 		 7.200,00	 	   

       

INKOMSTEN	

OUDERBRIJDAGE	 	 7.500,00	 	  

UITGAVEN	 		 	 7.200,00	 	   

RESTANT	2016-2017	 		 	 300,00	 	   
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Contactinformatie 
 

Ouder vereniging de vlasbloem 
Oudervereniging de vlasbloem 
Zoetemanring 55a 
3214GA Zuidland 
Tel 0181-451860 
www.bsdevlasbloem.nl 
 
Ferry Brinkman 
Voorzitter ouder vereniging de Vlasbloem 
 


