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1. Algemeen 
 
Het voorleesontbijt vindt ieder jaar plaats op de daarvoor vastgestelde datum (zie hiervoor de website: 
www.nationalevoorleesdagen.nl/voorleesontbijt.html ). Om het jaar (even jaartallen) houden wij een 
uitgebreide versie; d.w.z. de kinderen krijgen van de oudervereniging een ontbijt en voor de groepen 3 en 4 
wordt een schrijver/illustrator uitgenodigd. In de oneven jaren wordt er wel voorgelezen en ontbeten, alleen 
nemen de kinderen zelf een ontbijt mee van huis. Dit om te sparen voor de uitgebreide versie. 
 
Dit jaar waren een aantal mensen (bekenden van o.a. TSO, Jan Timmer) gevraagd om voor te lezen voor de 
klas. De school had gevraagd of iemand van de OV koffie/thee wilde schenken aan deze mensen. Maar dat 
bleek niet nodig te zijn. Hoeft volgende keer niet weer. 
 

2. Tijd 
 
december/januari 
 
3. Boodschappen 
 
In de even jaren wordt er ontbijt voor de leerlingen geregeld door de OV. 
Afgesproken is dat er alleen een croissantje gekocht wordt, met chocomelk en drinkyoghurt. 
Een krentenbol bleek niet handig te zijn, omdat veel kinderen dit niet lusten en broodbeleg is al helemaal niet 
praktisch. In de nieuwsbrief van de school moet aangegeven worden dat er croissantjes zijn, in het geval een 
kind dit niet lust, dan moet hij/zij zelf iets anders meenemen. 
 
De croissantjes zijn bij de Jumbo gekocht, zonder korting. Hierover was niet te onderhandelen, omdat de 
prijs al erg laag is. Ook geregeld dat ze bezorgd werden op school. Van belang is om af te spreken wanneer 
de kratten waarin de croissantjes vervoerd worden weer opgehaald worden. Dit is met de conciërge 
afgestemd. 

 
4. Budget 
 
Er moet rekening gehouden worden met de volgende inkomsten en uitgaven. 
 
-Croissantjes 1 per leerling, gekocht bij de Jumbo (4 voor 1 euro) x 320 leerlingen = 80 euro 
-Chocomelk 2 per klas, gekocht bij de Poiesz (1,85 per pak) x 13 klassen x 2 = 48 euro 
-Drinkyoghurt 1 per klas, gekocht bij de Poiesz (0,80 per pak) x 13 klassen = 10 euro 
 

 

Bijlage 2012 
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In 2012 werd Mies van Hout uitgenodigd en kregen de kinderen het volgende  

Wit bolletje of bruin bolletje of een krentenbol Plakje ontbijtkoek 
Soepstengel 
Bekertje limonade  

Acties oudervereniging: 

1 �  November 
Contact met Stichting Schrijver School Samenleving om een schrijver/illustrator uit te 
nodigen. Zij hebben een website www.sss.nl. Op de website is een lijst met schrijvers, die 
uitgenodigd kunnen worden, te vinden. SSS benadert de schrijver en verzorgt de financiële 
afhandeling met de schrijver. Benodigde papieren voor de aanvraag kunnen via de website 
worden gedownload. Met Mies van Hout hebben wij nog overlegd over het programma via 
haar eigen website: www.miesvanhout.nl. Zij zou over twee jaar graag weer terugkomen - 
leuk bezoek geweest!!! Mies van Hout heeft de drie groepen afzonderlijk bezocht (groep 3, 
groep 3/4 en groep 4). 
Kosten: Meester de Vriesschool betaalt de helft van het schrijversbezoek, de 
oudervereniging betaalt de andere helft van de kosten. (bezoek Mies van Hout: € 275,-).  
 

2 �  December/begin januari (ong. 3 weken voor het voorleesontbijt) Ontbijt via de Poiesz-
supermarkt bestellen: 
Voor 260 leerlingen + leerkrachten:  
 

o 130 witte bolletjes, 130 bruine bolletjes, 130 krentenbollen 
o Ontbijtkoek (380 stuks voorgesneden ) 
o 380 soepstengels 
o Voor iedere groep 1 pak voorgesneden kaas (leerkracht kan zelf de kaas doorsnijden) o Voor 
iedere groep 1 pot chocopasta – liever geen smeerbaar beleg!!!  

o 13 flessen limonade 
o Bekertjes (kan ook via Action) 
o Pedaalemmerzakken om brood e.d. te verdelen over de klassen  

(Kosten 2012: € 127,80 -> Poiesz sponsorde 30 euro en € 7,14 voor 600 bekertjes via Action)  

1 �  Attentie aan schrijver 
(Bloemetje bij de Pinguïn: € 9,95 -> betaald door Meester de Vriesschool)  
 

2 �  De dag voor het voorleesontbijt moeten de boodschappen worden opgehaald en alles 
worden verdeeld over het aantal groepen (in plastic zakken). Dinsdagmiddag worden de 
zakken met brood e.d. in de koffiekamer klaargezet.  
 

Brood kon belegd worden met plak kaas of chocopasta Acties oudervereniging:  

Acties leerkrachten:  

� Overige leerkrachten informeren over het voorleesontbijt: 
o Leerkracht regelt zelf iemand die komt voorlezen in de groep (of leest zelf voor). o Iedere 
leerkracht ontvangt de dag voor het voorleesontbijt het brood e.d. Hij of zij regelt zelf een ‘leuke’ 
aankleding hiervan in de klas.  

1 �  Opstellen en verspreiden van een brief om de ouders te informeren.  
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2 �  Contact met de schrijver/illustrator over de inhoud van de les wanneer deze persoon is  
uitgenodigd.  
Aandachtspunten:  
 

3 �  Bij het bestellen van de ingrediënten moet goed worden gekeken naar de 
klassenaantallen!  
Groep 8 had dit jaar (2012) 37 leerlingen -> Meer kaas en limonade nodig!  
 

4 �  De brief naar de ouders moet nog duidelijker: Sommige ouders hadden niet begrepen, 
dat het gebruikelijke fruit en drinken wel gewoon meegegeven moet worden! De kinderen 
krijgen alleen een ontbijt van school, er wordt later gewoon fruit gegeten en iets gedronken 
in de klas!  
 

5 �  De leerkrachten hebben liever beleg, dat zo op het brood kan worden gedaan i.p.v. 
chocopasta.  
 

6 �  In 2013 is er weer een ‘eenvoudig’ voorleesontbijt -> geen schrijver, geen ontbijt van de 
oudervereniging. Eventueel kan dan worden uitgelegd, waarom de kinderen dat jaar zelf 
iets mee moeten nemen van thuis. Maar misschien moet het budget gewoon iets worden 
verhoogd, zodat er volgend jaar ook weer een ontbijt kan worden geregeld??!!  
 

 


