
   Notulen oudervereniging 31 mei 2017 
-Aanvang- 20.00 uur- 

Lerarenkamer 

Aanwezig:  Kim, Mariëlle, Joyce, Els, Tessa, Hanneke, Mandy, Christel, Caroline, en Mariëlle van 
Vinken, nieuwe aantredende leden Mascha en Hetty 

Afwezig:  Cindy, Sanne, Gunilde 

1. Opening door de voorzitter:  
Welkom allemaal en hartelijk welkom aan Mascha en Hetty, nieuwe leden voor de 
oudervereniging voor het komende jaar. Kim is in gesprek geweest met nog een ouder voor de 
oudervereniging maar zij heeft nog niet officieel toegezegd dat ze wil toetreden. 

2. Doornemen notulen 9 maart 2017 met de daarbij behorende actielijst: 

    Actielijst: 

  
Els heeft een nieuw idee voor het goed doel. De vader van Nicole van Eert heeft connecties met 
iemand die spullen inzamelt voor mensen in Gambia. Een soort schoenendoos actie. Kinderen 
verzamelen spullen die ze in Gambia nodig hebben en deze worden daarheen gestuurd. Als de 
spullen zijn aangekomen ontvangen de kinderen hier informatie over middels beeldmateriaal. Zo 
gaat het echt leven. We gaan hier over nadenken en misschien zijn er nog meer vergelijkbare 
ideeën.  

Kim is bezig met het schrijven van een stukje voor een nieuwe verkeersouder. 

Caroline heeft nog een goed idee om de betrokkenheid van de ouders te vergroten door de 
informatie avond, “meet & greet” te noemen. Dit leeft meer onder de mensen. 
Els en Tessa zullen dit terugkoppelen met het team. 

3. Mededelingen vanuit het team:  
Woensdag 31 mei is er een brandoefening geweest. Deze is goed verlopen met hier en daar nog 
wat verbeterpunten. Maar daar zijn de oefeningen voor natuurlijk. 

4. Mededelingen vanuit de ouders:  
De calamiteiten dag en de laatste schooldag staan niet meer op de kalender. 
Calamiteiten dag is donderdagmiddag 13 juli en vrijdagochtend 14 juli. Donderdagochtend 13 
juli is dan tevens de laatste schooldag. Calamiteiten dag is nl. altijd een hele schooldag 
vandaar dat deze nu zo is opgedeeld.  

Commissieleden dienen tijdig bij elke activiteit door te geven 
aan Mandy wat er gedaan wordt t.a.v. drinken/eten. Zie 
hieronder t.b.v. leerlingen met allergieën

Elke 
activiteit 
(eind 2016 
van 
actielijst)

Allen

Continuroosters / pauze schema voor leerkracht  maken per 
activiteit 
(8:30-14:15 uur)

Elke 
activiteit

Goed doel? Allen

Oproep op website voor nieuwe verkeersouder Mei Kim

Betrokkenheid vergroten, ideeën Mei Allen

Schoolfotograaf vooraankondiging op Skozapp Mei Joyce



 

  
5. Mededelingen voorzitter:  

Kim heeft een leuk idee, we gaan als school mee doen aan het vogelverschrikkersfestival in de 
herfstvakantie. We gaan samen een mooie vogelverschrikker maken. Ze gaat nog bekijken of ze 
de kinderen kan uitnodigen om de vogelverschrikker ter plaatse in elkaar te zetten of dat deze 
zo compleet daar wordt geplaatst. Het is goed en vooral leuk om hieraan mee te doen en 
maken we tevens mooie reclame voor onze school. 

6. Mededelingen penningmeester:  
De betalingen voor de Pioniersdag zijn bijna allemaal binnen.  
Zoals het er nu uitziet blijft er nog flink wat geld over dit jaar. We gaan even kijken hoe we dit 
het beste kunnen besteden. 

7. Mededelingen secretaris:  
Nog steeds staat de voordeur en de poort vaak open als de school al is begonnen. Misschien is 
het ook een idee om een bordje op te hangen “poort sluiten, a.u.b.”. Of kinderen uit groep 8 
op toerbeurt de poort en de voordeur te laten sluiten als de school begint. Els koppelt dit nog 
even terug met Nicole.  
 
Een kaartje zullen we sturen naar juf Encarnita i.v.m. haar afwezigheid. 
 
Joyce heeft een nieuw schema gemaakt voor de schoolfotograaf en dit direct in deze 
vergadering met Els en Tessa besproken. We hebben een strak schema dit jaar omdat er een 
demonstratie op school gepland is aan het einde van de ochtend. We gaan ons best doen zodat 
iedereen bij de demonstratie aanwezig kan zijn. 
 
Volgende vergadering van 28 juni wordt verplaatst naar donderdag 29 juni op verzoek van Kim. 

8. Komende activiteiten:.  
Pioniersdag: Binnenkort komt er nog een brief voor de ouders met de laatste instructies voor 
deze dag. Alle groepen zijn ingedeeld met begeleiding. 
 
Schoolkamp: Geen bijzonderheden, het loopt. Ze hopen wel op mooi weer. En ze willen dit jaar 
als afsluiting op school frietjes eten i.p.v. bij Zomerhof omdat dit als nogal rommelig wordt 
ervaren. 

9. PR rond activiteiten: Geen mededelingen. 

10.Versiering:  
Vanochtend hebben we de lente versiering vervangen door zomerversiering. We willen hiervoor 
nog wat leuke attributen kopen en het geheel dan afmaken. 
Tevens zijn er nog leuke ideeën ontstaan om in het najaar weer wat te knutselen. 

11.Evaluatie activiteiten: 
Koningsspelen: De aangeleverde ontbijtjes waren wat karig. We hebben deze daar waar nodig 
aangevuld met brood, beleg en drinken.  
Het sporten was erg leuk en er zat een goed systeem in de rondgang langs de spelen. 
Voor de kleuters was het wat te overweldigend om direct in de hal plaats te nemen aan de 
tafels met het ontbijt. Het was nogal druk in de hal. Volgende keer eerst naar de eigen klas en 
daarna pas aan tafel gaan in de hal. 
Op de agenda voor 2018: willen we mee doen aan de door de gemeente georganiseerde 
Koningsspelen?  

12.Rondvraag:  
Christel merkt op dat er ’s ochtends veel kinderen te laat op school komen. Hoe gaat de school 
hiermee om. Els zegt dat er dagelijks wordt bijgehouden wie er te laat komt en als dat te vaak 
gebeurt de ouders hierop worden aangesproken. 
 
Volgende vergadering 29 juni, 20:00 uur. 

Einde van de vergadering.


