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Ref: Begroting inkomsten uitgaven Toelichting Algemeen

a Ouderbijdrage € 15.495 445 leerlingen, voor de bedragen zie de brief op de site
a Kamp € 13.483

Waarvan groep 8 € 6.000
b Rente € 0
c Vergoeding schoolfotograaf € 570 Per keer dat iemand inlogt op de foto-site ontvangen we een vergoeding

1 Kosten kamp 13500 Alle kosten voor het kamp op het Neeldenveld
waarvan Kosten Kamp groep 8 6000 Betreft het groep 8 kamp Natuurvriendenhuis Banjaert. 

2 Diverse kosten 1500 oa. Administratiekosten, bedankjes voor OV-leden
3 Kado's, bedankjes en repr. kosten 408 Geboorte, jubileum en bedank cadeau's voor leerkrachten
4 Kosten aquarium 612 Het aquarium in de grote hal wordt betaald door de OV
5 Materialen/klassenpotjes 1095 Elke klas krijg een budget groep 1/2 75 en overige groepen 60
6 Sint Maarten 55 Manderijnen uitgedeeld aan alle kingeren die de lapionnentocht doen (groep 1 t/m4)
7 Sinterklaas 3900 Schatkamer en Cadeau's voor elke klas, inhuur Sint en pieten
8 Kerst 1150 Kersborrel en (materialen voor kerst-)versiering en kerststukjes
9 Afscheid oudste kleuters 51 Kleuters krijgen een diploma en er kan een traktatie worden uitgedeeld.

10 lerarendag kleuters 76,5
Alle kleuterleraren vieren op 1 dag hun verjaardag. Dit budget is bedoeld voor een klein presentje/ 
traktatie

11 Sportdag en andere sportactiviteiten 250 Budget tbv koek en sopie bij de sportdag.
12 Musical en afscheid groep 8 1785 Drankjes en materiaal musical en afscheids cadeau groep 8
13 (Bibliotheek)boeken 1300 Betref boeken voor in de bibliotheek kast.
14 Kunst en Cultuur 3400 Vooral culturele activiteiten waaronder een museumbezoek per klas eur 200 per jaar
15 Verkeerscommissie 255 Kosten met betrekking tot de verkeersregelaars (Pijlslaan) zoals opleiding, bedankjes.
16 Bankkosten 800 Dit betreft kosten voor het innen van bijdrages en bankkosten, we betalen per overboeking
17 Naar jubileumreserve 0 Reserve voor een jubileum eens per vijf jaar - reserve is vol (3.000)
18 Naar groenreserve 0 Kosten voor het groen(voorziening) rond en in de school.
19 van kampreserve 0 vorig jaar gereserveerd voor kamp
20 naar kampreserve 0 Onderbesteding kamp

Totaal € 29.548 € 30.138
Begrotings tekort -€ 590

reserve begin 7.001
-590

reserve eind € 6.412


