
Graag willen we u als Oudervereniging aangeven wat wij het afgelopen jaar met het geld van 
de Oudervereniging gedaan hebben. Het betreft hier de € 17,50 OV gelden, € 22,50 voor het 
schoolreisje en € 50,00 voor de ICT. 
 
Ondanks wederom een jaar met Corona, hebben wij dingen voor de leerlingen van de 
Andreashof kunnen organiseren. Zo is er een heel leuk alternatief schoolreisje geweest bij 
Quintus met allemaal springkussens en voor de kleuters allerlei activiteiten op het 
schoolplein. 
 
Alle kinderen hebben wat lekkers gehad bij onder andere Sinterklaas en daarnaast mochten 
ze allemaal hun schoen zetten en is Sinterklaas op bezoek geweest met cadeautjes. 
 
De schoolverlaters hebben gelukkig wel hun overnachting op school kunnen houden in de 
activiteitenweek. De Oudervereniging heeft in deze week het ontbijt verzorgd en heeft 
bijgedragen aan de afscheidsavond. 
 
Er waren ook vaste kosten die doorliepen zoals bankkosten, administratiekosten en 
incidentele kosten zoals zoveel jaar in dienst of afscheid van een leerkracht. 
 
Door Corona zijn er helaas ook dingen uitgevallen waar we normaal als Oudervereniging wel 
een bijdrage aan leveren zoals EHBO voor groep 8 en het handbaltoernooi. 
 
Dit alles heeft ervoor gezorgd dat we dit jaar een wat ruimer positief saldo hebben behaald. 
Inmiddels heeft de Oudervereniging een bijdrage geleverd aan het opknappen van de 
schoolpleinen en is er nieuw buitenspeelgoed aangeschaft wat tijdens de Kinderboekenweek 
en de opening van het schoolplein is uitgereikt. Tijdens deze feestelijke opening hebben de 
kinderen en de leerkrachten samen geproost met kinderchampagne. 
 
Om ervoor te zorgen dat al het geld aan de leerlingen toekomt, hopen we aankomend jaar 
weer veel dingen te kunnen organiseren. Ook zal er een bijdrage geleverd gaan worden aan 
cultuur. 
 
We zullen de ouderbijdrage voor schooljaar 2021-2022 niet aanpassen. 
 
Mochten er naar aanleiding van dit jaarverslag vragen zijn dan kunt u zich richten 
tot andreashof.ov@wsko.eu. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Het bestuur van de Oudervereniging  
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