Beste (groot)ouder,
We stellen ons oudercomité graag nog even voor. Misschien weet jij niet goed wie er allemaal lid is van het oudercomité. Aan de
hand van deze fotootjes lukt dat wellicht beter.
We zetten onszelf niet zomaar in de kijker. We willen er vooral nog eens de nadruk op leggen dat het oudercomité niet enkel
activiteiten organiseert die centen in het laatje van de school brengen. Zelfs in deze moeilijke coronatijden.
We organiseren ook activiteiten die de sociale verbinding tussen (groot)ouders en kinderen bevordert en die niet meteen winst
opbrengen, zoals bijvoorbeeld de pyjamavoorleesavond en de Sint-Maartenwandeling in 2020 en we plannen nog een
wandeling met picknickmogelijkheid in de lente van 2021. Alles in een coronaveilig jasje uiteraard.
We willen ook alle (groot)ouders een stem geven en nodigen iedereen uit om suggesties, opmerkingen,
complimenten te laten weten. Dat kan zeker door de leerkracht of directeur aan te spreken, maar dat kan ook door iemand van
de ouderraad aan te spreken aan de schoolpoort of door een mailtje te sturen naar orneerlinter@gmail.com
En dan zijn er nog onze activiteiten die wel een centje in het laatje brengen. Ook die ondergingen noodgedwongen een coronametamorfose. Denk maar aan onze Breugel-afhaalavond en onze Valentijnverkoop.
Met de opbrengst van onze activiteiten ondersteunen we de schoolwerking zoals bijvoorbeeld de sponsoring van uitstappen,
turnkledij, sintzakjes voor de kinderen, een sint cadeau voor iedere klas, een paasontbijt voor de kinderen en in het verleden
voorzagen we ook al grotere aankopen zoals picknicktafels en parasols voor de speelplaats.
Ieder jaar proberen we ook een centje te sparen voor ECHT grote projecten, zo hadden we de voorbije vijf jaar voldoende
gespaard voor het nieuwe klauterparcours achter het gebouw van de kleuterschool, dat er begin 2020 kwam. Deze installatie
moest volledig kindvriendelijk zijn en werd nadien ook gekeurd. Het oudercomité telde voor dit klauterparcours 5.000 euro
neer.
We willen open en transparant over deze winst communiceren. Het zijn namelijk jullie centen en we willen tonen dat die wel
overdacht besteed worden.
Hieronder vindt u onze begroting voor het schooljaar 2020-2021. Door het rare coronajaar hebben we ons erg flexibel moeten
opstellen en ons soms eens opnieuw uitvinden, maar altijd met onze bovenstaande doelstellingen in het achterhoofd.
Vragen? Suggesties? Opmerkingen? We horen het graag!
Het oudercomité van Neerlinter
Begroting 2020-2021

Opbrengst Activiteit
Kalenderverkoop
Schoolfeest

Verwachte kosten/opbrengsten
500
1000

Spaghetti

0

Relax & Run

0

Schoolfeest Tombola

0

Quiz

0

Valentijnverkoop

750

Garageverkoop

150

Grote Ge(k)te/Glinster
Breughelfestijn
Wandeling met picknick

0
1000
750

Werking OR
Onvoorzien
Lidgeld VCOV

-250
-90

Sponsoring Activiteiten
Dag vd leerkracht

-25

Grootouderfeest

-200

Paasontbijt

-225

Sintzakjes

-200

Receptie 6ejaars

-300

Activiteit 6ejaars

-300

Opendeurdag / 1e schooldag
Feestje 3KS
Wandeling
Fruit
Pyjama voorleesavond

0
-50
-50
-125
-10

Sponsoring Leerlingen
Sponsoring uitstappen, turnpakken, theater, …

-2661

Sintcadeau's klassen

-450

voorziening meerdaagsen 2021-2022

-590

Sponsoring Projecten
Projecten

Eindtotaal

0

-1376
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