
    Notulen oudervereniging 17 juni 2020 
-Aanvang- 20.00 uur- 

In de tuin bij Kim, Valkenswaard 

Aanwezig: Kim, Marielle, Britta, Caroline, Ingrid, Daniella, Joyce 
Afwezig: Hetty, Mascha, Anne, Sanne, Els 

1. Opening door de voorzitter:  
Welkom allemaal, fijn dat we toch nog een keer bij elkaar konden komen in deze Coronatijd om 
het jaar samen af te sluiten. 
  

2. Doornemen notulen 29 januari 2020 met de daarbij behorende actielijst: 
-Petitie Amundsenhal communicatie: Britta heeft contact gehad met een wethouder dit ligt nu bij 
de MR. De MR heeft 18 juni een vergadering en gaan kijken hoe nu verder. 
-Aanpassing op website: de aanpassingen zijn doorgevoerd. 

Actielijst: 

  
3. Mededelingen vanuit het team:  

- Nieuwsbrief is aangepast. Er zijn pakkende kopjes waar je op kunt klikken om deze via de web-
site te lezen. Je kunt zo snel door de nieuwsbrief heen gaan en kijken welke informatie je wilt le-
zen. 
- De school bedankt de oudervereniging voor de inzet en betrokkenheid van afgelopen jaar. 
- De volgende data zijn vastgesteld voor het komende schooljaar: 
 
Sinterklaas viering: vrijdag 4 december 
Kerstviering: donderdag 17 december, Voorstel om tot 15:15 uur naar school te gaan en een 
avondprogramma van 17:30-18:30 uur. 
Koningsspelen: 23 april 2021 
Pioniersdag: 25 mei 2021 
Schoolfotograaf 23 juni 2021 
 

Allergiënlijst ophangen in de lerarenkamer en verspreiden 
onder de klassenouders

Bij elke 
activiteit/
jaarlijks

Mascha Mascha verspreiden on-
der de klassenouders! 

Lijst hangt in de leraren-
kamer.

Eerste schooldag nieuwe schooljaar maandag 24 augustus 
2020, o.v.b. of we de school in mogen

juni 
2020

Allen Kim doet navraag bij 
Nicole

Schoolfotograaf, melding in Spionneke/app Begin juni 
2020

Caroli-
ne

-

Rabobank Clubkas, brief opstellen waarvoor je geld wilt 
ophalen, indienen en cheque ophalen.

sept. 2020 Bestuur 
OV

In Spionneke melding maken dat stoplichten op kruising  
Luikerweg/Dommelseweg niet werken op donderdagen 
als er weekmarkt is en de ijsbaan staat op de markt.

nov./dec. 
2020

Bestuur 
OV

Brief aan ouders voor hulpvraag uitzetten of niet dit be-
spreken in de jaarvergadering

sept. 2020 Bestuur 
OV



 

4. Mededelingen vanuit de ouders:  
Er was veel onvrede vanuit de ouders over groep 1/2 en groep 5. Dit is besproken door de direc-
tie met de ouders. 

5. Mededelingen voorzitter:  
Ik ben erg blij dat Daniella de nieuwe secretaris van de OV wil zijn en dat Britta het penningmees-
terschap op haar neemt. Tevens bedank ik Mariëlle en Joyce voor de samenwerking van de afge-
lopen jaren.  
Afscheidsetentje gaan we nog plannen. 

6. Mededelingen penningmeester:  
Er is nog een behoorlijk bedrag over. Er komen nog wat kosten voor lief-en leed en de laatste 
schooldag deze moeten hier nog vanaf. Voorstel om wat er overblijft een gedeelte hiervan in de 
kosten van de Pioniersdag van 2021 te steken zodat ouders minder hoeven bij te betalen en een 
gedeelte aan het alternatieve schoolkamp van groep 8 te spenderen in 2020. 

7. Mededelingen secretaris: 
- schoolfotograaf is 17 juni op school geweest. Het is goed verlopen en er zijn weer leuke portret 
foto’s en klassenfoto’s gemaakt. De leerkrachten zijn ook geportretteerd en deze foto’s worden 
verwerkt in de klassenfoto ivm. de regels van het RIVM in deze Coronatijd. 
- Afscheid juf Tessa, ik heb Hetty gevraagd of zij hiervan kan/wil zorgen. 
- Verjaardag juf Nicole, ik heb alle leerkrachten verzocht met de klas iets te maken zodat we dat 
kunnen aanbieden. 
- Overname secretaris activiteiten, omdat dit mijn laatste jaar is op BS De Pionier ben ik lange tijd 
op zoek geweest naar iemand die mijn taken over zou willen nemen. Gelukkig heb ik die net voor 
het einde van het jaar gevonden. Daniella Smets gaat deze taak van mij overnemen. Ik ben hier 
heel blij mee en ga het goed aan haar overdragen. Dankjewel alvast Daniella dat je dit wilt gaan 
doen. 

8. Komende activiteiten: 
Schoolkamp: leuk alternatief programma opgezet wat binnen de RIVM richtlijnen uitgevoerd kan 
worden. Spellen op school, lasergamen, samen eten. 
 
Musical: wordt in de Hofnar gespeeld door de kinderen en er zullen ook een beperkt aantal be-
zoekers in de zaal zitten. Dit ivm. de RIVM richtlijnen. Tevens wordt de musical gestreamd zodat 
de andere klassen op school ook de musical kunnen zien en mensen die niet in de zaal aanwezig 
willen/kunnen zijn. 
 
Laatste schooldag: de kinderen krijgen een verpakt ijsje aangeboden 

9. PR rond activiteiten:  
n.v.t. 

10.Versiering:  
Door de Corona is er niets meer aan de versiering gedaan. Ingrid zal vragen of Johan de Paas-
versiering op wil ruimen. Joyce vraagt of de creaclub komend jaar door wil gaan met het maken 
van versiering en het versieren van de school. Joyce heeft rondvraag gedaan en er is zeker nog 
animo voor de creaclub. Ze kunnen ingezet worden voor de verschillende versieringen en om 
eventueel nieuwe versieringen te maken. 

11.Evaluatie activiteiten 
carnaval: 
Pioniers got talent, qua tijd is het beter als er minder winnaars zijn. 
We willen toch doorgaan met het zelf meenemen van drinkbekers al ging het deze keer niet voor 
alle kinderen goed. Sommigen waren een beker vergeten en andere waren hun beker kwijtge-
raakt. 



 
 
De kinderen kregen stempels, voor versnaperingen, op de handjes ipv op een kaart om hun nek-
jes. Dit is beter verlopen en willen we ook doorzetten. De kinderen hebben ervan genoten om 
samen pauze te hebben. 
 
Fruitproject: ook komend schooljaar willen we hiervoor De Pionier inschrijven omdat dit zeer goed 
is bevallen afgelopen jaar. Tevens hebben zich al ouders gemeld om weer mee te komen snijden. 

12.Rondvraag 
Kim is erg blij dat Daniella de nieuwe secretaris van de OV wil zijn en dat Britta het penningmees-
terschap op haar neemt. Tevens bedankt ze Mariëlle en Joyce voor de samenwerking van de af-
gelopen jaren.  
Iedereen bedankt voor alle inzet van het afgelopen jaar. 
 
Afscheidsetentje gaan we nog plannen. 
 
 
                             Einde van de vergadering. Fijne vakantie. 
 
 
         

Data activiteiten 2020-2021      Data versieren 

Sinterklaas viering: vrijdag 4 december 
Kerstviering: donderdag 17 december,  
Voorstel om tot 15:15 uur naar school te gaan en een avondprogramma van 17:30-18:30 uur. 
Koningsspelen: 23 april 2021 
Pioniersdag: 25 mei 2021 
Schoolfotograaf 23 juni 2021 
Schoolkamp: 
Musical: 
Laatste schooldag: 

Vergaderdata: 
Maandag 7 september 
woensdag 28 oktober 
dinsdag 24 november 
woensdag 27 januari 
maandag 22 maart 
dinsdag 22 juni


