
Informatiebrief van de Activiteiten Commissie 
 
Hallo allemaal, 
 
Geen informatie avond dus ook vanuit ons een brief om jullie welkom te heten in het nieuwe 
schooljaar op IKC de Hoge Hoeve en daarbij info te geven over de Activiteiten Commissie. 
 

Voorstellen: 
 

 
 
Van links naar rechts 
Voorste rij: Ninke Wiersema; voorzitter, (Albatros en Zeearend), Nadia (Leeuwerik) 
Anja (Lijster en IJsvogel en Waterhoentjes), Babette (Zilvermeeuw en Lijster), Esther ( IJsvogel en Pelikaan) 
Kristel; secretaris (Kwikstaart en Bosuil), Gerda; penningmeester (Leeuwerik en Lijsters), 
Stephanie (Zilvermeeuw), Joyce (Albatros en Lepelaars) 
Carola (Ooievaar en Nachtegaal) 
Ramona (Leeuwerik en Zeearend), Marlous (Leeuwerik en Lepelaar) 

 
 

                             
 
Wendy (Torenvalk en Lepelaar)              Iwan (Kolibrie en Albatros)  

 



 

Wat doen wij: 
- Organiseren van de vieringen in samenwerking met leerkrachten en jullie. Vanwege 

de Corona zijn we nog aan het kijken hoe we de vieringen vorm gaan geven.  
- Oproep voor ouderhulp voor de vieringen gaan we via de nieuwsbrief doen. 
- We zijn een klankbord voor jullie over alles wat met school te maken heeft, we 

hebben korte lijnen met het team (Heb je iets te bespreken over je kind dan is de 
leerkracht altijd het 1e aanspreekpunt) 

- We beheren de ouderbijdrage met een penningsmeester. 
- We hebben een financieel jaarverslag die gecontroleerd wordt door de 

kascommissie.  
 
Versieren van de school: 
Voor alle vieringen hebben we hulpouders nodig die de school samen met de versiergroep 
aankleden. Dit zal vaak 2 a 3 weken voor de viering zijn. Een overzicht komt t.z.t. via Parro. 
Gezien de corona maatregelen/omstandigheden gaan we per viering in overleg met het 
team bekijken waar ouderhulp nodig is. 
 
Jubileum: 
We bestaan als IKC 5 jaar en dat is een jubileum. Tijdens de jaarafsluiting  staan we hier 
groots bij stil. Hoe we dit vieren…. dat horen jullie nog.  
 
Financieel: 
Afgelopen schooljaar (2019-2020) waren er 319 ingeschreven leerlingen op de Hoge Hoeve. 
Daarnaast zijn er nog 19 leerlingen later ingestroomd in de kleuterbouw of de hogere 
groepen. Er is 28 keer meer dan 22,50 euro overgemaakt, waarvoor veel dank! Totaal is er 
6151,00 euro aan ouderbijdrage binnen gekomen (83%).  
 
Wat is er o.a. met de ouderbijdrage gedaan? 

• 650 euro bijgedragen aan de opstartdagen 

• voor elke groep een boek in het kader van de kinderboekenweek + extra 
dyslexieboeken 

• sinterklaascadeautjes, surprisegeld (gr. 5 t/m8), huur sinterklaas etc.. 

• activiteiten tijdens de kerstmarkt, materiaal voor creaties verkocht op de kerstmarkt 
-> opbrengst is ten goede gekomen aan het speeltoestel en een door de kinderraad 
uitgezocht goed doel. 

• carnaval 

• Tijdens de coronaperiode presentje in de brievenbus bij elke leerling (mini raket + 
snoepzakje) 

• afsluiting schooljaar: splashballen en bijdrage aan het afscheid van groep 8 
 
Vanwege de corona is er minder uitgegeven dan van te voren was begroot. Een deel van het 
geld wordt gereserveerd voor het jubileum uitje.   
 
 
 
 



Nancy Soet en Harmen Kop maken als ouder onderdeel uit van de kascommissie en zullen de 
financiële stukken van afgelopen schooljaar controleren. In de nieuwsbrief zult u binnenkort 
kunnen teruglezen dat zij al dan niet akkoord gegaan zijn met de financiële stukken.  
 
Eind september zal u zoon of dochter een brief meekrijgen met daarin het verzoek de 
ouderbijdrage voor aankomend schooljaar te betalen. Vorig schooljaar hebben we per mail 
de brief verstuurd. Op verzoek van een groot aantal ouders hebben we besloten de brief dit 
schooljaar toch gewoon weer mee te geven aan uw kind.  
 
Mocht u als ouder nog vragen hebben over de ouderbijdrage en de uitgaven daarin, neem 
dan even contact op door een mailtje te sturen naar gerdavantriest@telfort.nl  
 
Oproep: 
Denk je nu na deze brief, wat leuk die activiteiten commissie, ik wil daar meer over weten of 
ik wil mijzelf aanmelden? Stel een vraag of meld je aan via; ouderraad@dehogehoeve.nl 
 
 
Vriendelijke groet namens het dagelijks bestuur, 
 
Kristel Muis (secretaris) 
Gerda van Triest (penningmeester) 
Ninke Wiersema (voorzitter) 
 
 
 
 

mailto:gerdavantriest@telfort.nl

