
Aanvraagformulier activiteit via oudervereniging STAM (2017/18

Nr Naam aanvrager Omschrijving activiteit/doel/project Groep Wanneer Verwachte kosten Eenmalig

1 Nina Bouwman Cultuur: bezoek kindermatheus, www.kindermatteus.nl (ene jaar) of muziektraject bijvoorbeeld 

Concertgebouw voor kinderen (andere jaar)

3 t/m 8 jaarlijks € 1.400 nee

2 Nina Bouwman Cultuur: structureel bezoek Rijksmuseum 1x per schooljaar. 

https://rijksmuseumbus.digitalezaken.nl/primaironderwijs/

4 t/m 8 jaarlijks € 1.200 nee

3 Nina Bouwman Timmeren: reservering tbv bijdrage aan schoolbrede timmerproject schooljaar 2018 - 2019 (reservering). 

Bekende (professional) van Mike kan volgend schooljaar komen om het timmerproject met de kinderen te 

vervolgen. Dit project kan dan naast ons structurele kunst/cultuur aanbod uitgevoerd blijven worden. Anders 

vervalt het.

alle 2018/19 € 800 nee

4 Nina Bouwman Printer: 3Dkanjers experience oftewel aanschaf van een 3D printer, betaling schooldeel door STAM. School 

heeft al binnen : subsidie RABO 750 euro en een bovenschoolse bijdrage.

7 en 8 direct € 1.100 ja

5 Nina Bouwman Plustorens: uitbreidingen pittige Plus torens, is ook voor schoolbrede inzet. alle direct € 1.200 ja

6 Mike Schoolplein: enkelvoudige hinkelbaan kleurenmix 1 t/m 10 a 350 euro en drievoudige hinkelbaan a 650 euro. 

Beide inclusief aanbrengen door professional. Mike kan dit niet doen. Zie 

http://www.herculesspeeltoestellen.nl/2/over-hercules.html of https://www.pleinplakkers.nl/. Vorig jaar er 

niet van gekomen.

alle >10 graden € 1.000 ja

7 Marisa Kleioven: in overleg met Marisa. Aanname is nu: https://www.mojokeramiek.nl/product/cv6-

keramiekovens/cv172-kleine-oventjes-scherpe-prijs-k/kleine-oven-mr-1100-1100c/ inclusief onderstel

alle direct € 900 ja

8 Mike Schoolplein: PLEIN Koningsspel inclusief montage door professional. alle direct € 250 ja

9 Nina, Grietje en Marleen Jubileum: reservering tbv 85 jarig bestaan van de Aloysiusschool in 2018/2019. Eerste globale idee: theater 

op school door/voor de kinderen en mogelijk een optreden in ' De Flint' (of ander Amersfoorts theater). 

Bijvoorbeeld Flint - AFAS zaal a 800 personen - ochtend en middag.

alle 2018/19 € 2.500 Ja

10 Ouder (via Ellen Dunnink 

binnengekomen)

Juf/meesterbudget: potje a 200 euro per klas (in totaal 12 klassen), waarop de leerkracht aanspraak kan 

maken met een plan. Bijvoorbeeld excursie, bijzonder project waarvoor materiaal gekocht moet worden, 

kerstversiering, etc.

alle direct € 2.400 ja

11 Ouder (via Cees Colijn) Schoolplein: basketbal paal (vast), https://www.skwshop.nl/basketbalpalen/1 alle direct € 1.000 ja

12 Ouder (via Cees Colijn) Schoolplein: hockey-Set "School" (verplaatsbaar), met minihockeydoelen van buizenstaal, netten, 12 sticks 

(6x geel en 6x rood) en 3 ballen.

alle direct € 600 ja

13 Ouder (via Cees Colijn) Loopmat: nieuwe droogloopmat bij de kleuters. Het halletje is erg opgeknapt door de verfbeurt, een nieuwe 

mat zou het geheel afmaken

alle direct € 1.000 ja

14 Ouder (via Irene Edzes) Pleininrichting: plan is enkele jaren geleden deels uitgevoerd. Vervolgstappen zijn wenselijk. De voorgestelde 

gemetselde voetbalkooitjes, de moestuin in de huidige zandbak,  een afscheiding tussen het plein en de 

zandbak, een herverdeling van de fietsen op het plein, de aanplant van meer groen kunnen bijvoorbeeld 

volgende stappen zijn. Dit is een PM post.

alle direct € 2.000 ja

Totaal € 17.350

Structureel max 1.400 a 2.000 euro (onderwijsdoelstelling)

Eenmalig
max 6.000 a 7.000 euro (verlagen Eigen Vermogen)


