
 

  

 
Beste ouders, 
 
Wat een jaar was 2019-2020. Ik ben heel trots op de kinderen, u als ouders en het personeel dat we 
met elkaar het jaar, kwalitatief en in goede gezondheid, zijn doorgekomen en dat we gezamenlijk alle 
wijzigingen steeds hebben opgepakt. Hoe moeilijk het soms ook was weer een verandering te 
ondergaan, de RIVM regels op te volgen, de emoties die op speelden en de constante stroom van 
communicatie te volgen (voor u kinderen en ons), we zijn er met elkaar uit gekomen. Ik wil u daar 
nogmaals voor bedanken.  
 
Ook financieel is het een heel bijzonder jaar geweest. U heeft een vrijwillige ouderbijdrage en 
schoolreisbijdrage gedaan die niet allemaal uit zijn gegeven omdat er activiteiten zijn gecanceld. Het 
is voor ons te complex om iedere ouder een bedrag te retourneren waar ze recht op zouden hebben, 
omdat er per leerjaar andere bedragen zijn uitgegeven.  
Daarom hebben we in overleg met de IKC-raad en ouderraad gekeken naar een goede besteding en 
verantwoording van de middelen zodat wat er door u betaald is ten goede komt aan de kinderen. 
Dat is tenslotte het doen van de bijdrages. 
Ik hoop van harte dat u de besteding van de middelen net zo goed vindt als wij zelf en dat u ook 
komend schooljaar weer de vrijwillige ouderbijdrage en schoolreis wilt betalen. We zijn hier tenslotte 
van afhankelijk voor de organisatie van de feesten en vieringen.  
De middelen die zijn ingebracht door ouders van groep 8 zijn hierop een uitzondering. Omdat deze 
kinderen van school gaan zouden zij niet kunnen profiteren van bestedingen komend schooljaar. 
Daarom zijn alle groep 8 middelen besteed aan activiteiten voor groep 8 in dit schooljaar en hebben 
de groep 8 ouders een aparte verantwoording hierover ontvangen.  
 
Waaraan besteden we de middelen van dit schooljaar dan komend schooljaar? 
Naast de feesten/vieringen en schoolreisactiviteiten die wel door zijn gegaan zullen de middelen 
besteed worden aan 2 grote zaken: 

1. Schoolplein Willem Pijperstraat:  
Nog in de zomervakantie zal gestart worden met meerdere speelmogelijkheden plaatsen op 
het plein aan de Willem Pijperstraat. Dit was al jaren een grote wens, maar ik kreeg de 
neuzen van de benodigde partners niet dezelfde kant op. Dat is nu wel gelukt! In het najaar 
zal er een vergroening (tegels er uit, groen er in) plaatsvinden rondom de speeltoestellen 
zodat het plein eenzelfde uitstraling en (zelfs meer) speelmogelijkheden krijgt als de 
Paterstraat en Curacaolaan. Door de extra financiële injectie hebben we de gemeente 
kunnen overtuigen hier ook verantwoordelijkheid in te nemen en betalen zij het grootste 
gedeelte. In totaal praat je over een kostenplaatje van zo’n €40.000,-. Via onderstaande 
tekeningen kunt u zich al een beeld vormen van het eindresultaat.  
Speelplek 1 
Speelplek 2 
Speelplek 3 

2. Groot feest 150 jaar jubileum VanKampen 
Komend schooljaar bestaat de VanKampen 150 jaar. De ouderbijdrage zal besteed worden 
aan feestelijke activiteiten voor de kinderen. Verder zullen we subsidies proberen te krijgen 
en eigen budget reserveren voor een expositie bij het Museum, de ontwikkeling van een 
historisch prentenboek en andere leuke activiteiten in dit thema. Meer informatie over dit 
feestjaar volgt komend schooljaar.  

 

https://ikcvankampen.nl/wp-content/uploads/sites/5/2020/07/3.3-Speelplek-1-Flyer.pdf
https://ikcvankampen.nl/wp-content/uploads/sites/5/2020/07/3.6-Speelplek-2-Flyer.pdf
https://ikcvankampen.nl/wp-content/uploads/sites/5/2020/07/3.4-Speelplek-3-Flyer.pdf


 

  

Via deze link krijgt u van de ouderraad een overzicht van de middelen die dit schooljaar zijn 
uitgegeven en wat er in reserve staat voor de activiteiten zoals hierboven beschreven. Aan het eind 
van schooljaar 2020-2021 krijgt u dan de verantwoording van de reserves uit 2019-2020 en de 
reguliere bestedingen uit 2020-2021. Ik hoop echt van harte dat deze transparantie en waardevolle 
bestedingen bij u in goede aarde vallen. Op het moment dat dit niet het geval is voor u persoonlijk 
kunt u contact opnemen met de directie. 
 
Voor komend schooljaar hebben we in de planning en organisatie rekening gehouden met een 
‘normaal’ jaar zonder maatregelen door Corona. Er zijn alleen natuurlijk geen garanties te geven dat 
dit ook zo zal zijn. Niemand weet wat het virus gaat doen. We zullen daarom per periode bekijken 
wat de (on)mogelijkheden zijn binnen de dag geldende richtlijnen.  
In de laatste week van de zomervakantie zullen we berichten over de stand van zaken op dat 
moment en de richtlijnen waarbinnen we na de zomervakantie weer starten (denk aan het 
wegbrengen, ouders wel/niet in de school, hygiëne maatregelen etc.). 
 
Ik wens iedereen een hele fijne vakantieperiode. Of u nu in eigen land blijft of de grenzen over gaat, 
geniet er met elkaar van en blijf gezond! 
 
Namens het team en de ouderraad, 
Danielle & Misja 

 
 
 

https://ikcvankampen.nl/wp-content/uploads/sites/5/2020/07/uitputting-begroting-ouderraad-2019-2020.pdf

