
 

 

   Notulen oudervereniging 1 november 2017 
-Aanvang- 20:00 uur- 

Lerarenkamer 
 
Aanwezig:  Kim, Mariëlle, Joyce, Els, Tessa, Hanneke, Caroline, Mascha, Mariëlle van Vinken, Sanne, Anne, Britta 

en Hetty 
Afwezig:  Christel, Ingrid en Bregje 
 
 

1. Opening door de voorzitter:  
Kim heet iedereen welkom. 
 

2. Doornemen notulen 21 september 2017 met de daarbij behorende actielijst: 
 

 
    Actielijst: 

 

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 

Koningsspelen 2018, deelname? jan. 2018  

Eerste schooldag nieuwe schooljaar 20 aug. 2018  

Schoolfotograaf, melding in Spionneke! 13 juni Joyce 

Enquete betrokkenheid vergroten jan. 2018  

 

  
 De Allergieën lijst voor het nieuwe jaar is compleet en in het bezit van Mandy. 
  
 Misschien op de SkoZapp nog een melding maken van de lestijden op 21 december, Kerstviering.  
 De kinderen gaan in de ochtend tot 12:00 uur naar school en zijn dan vrij. Om 17:00 worden ze  
 weer op school verwacht voor de Kerstviering, deze duurt tot 19:00 uur. 
 
 Goed doel: groep 6/7 en 7/8 hebben een project “Restaurantje” hiermee willen ze geld inzamelen 
 om voor de klas iets te kopen en om aan een goed doel te besteden. Welk doel dat dit wordt is nog 
 niet bekend. 
 
 Els heeft contact met Piet Michielse, sportcoördinator bij de gemeente, inzake de Koningsspelen. 
 Als er meer bekend is komt ze hierop terug. 
 



 

 

 Het idee om de eerste schooldag wat extras te doen voor een warm welkom op de school is goed 
 ontvangen. We zullen de komende tijd nadenken over de precieze invulling hiervan. 
 

3. Mededelingen vanuit het team:  
Het team bedankt voor de leuke versiering met de opening van de kinderboekenweek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Mededelingen vanuit de ouders:  
Brand in de Kromstraat. Wellicht is het een goed idee als de school bij de gemeente vraagt of er een 
evaluatie kan komen rondom de brand op de Kromstraat. Er was nogal wat onduidelijkheid n.a.v. de 
melding dat er asbest aanwezig zou zijn. Els en Tessa koppelen dit terug met Nicole. 
 
De meivakantie staat nog niet op de SkoZapp. Els en Tessa vragen of Stans dit op de SkoZapp wil zetten. 
  

5. Mededelingen voorzitter: 
Het vogelverschrikkersfestival was een enorm succes. Het is zeker voor herhaling vatbaar. Kim heeft ook al 
nieuwe ideeën voor de volgende keer. 
 
Verzoek vanuit het team: Als er iets speelt waar leerkrachten bij betrokken zijn mogen we dit in de 
vergadering bespreken, maar als we hierover door willen praten is het van belang dat we dit na de 
vergadering doen zodat Els en Tessa in de gelegenheid zijn om de vergadering te verlaten. Voor hen kan 
dit een ongemakkelijk situatie zijn omdat het over hun collega’s gaat. 
  

6. Mededelingen penningmeester: 
Mariëlle gaat vragen of Stans een herinnering wil sturen voor de ouderbijdrage. Er is voor ongeveer 60 
leerlingen nog geen ouderbijdrage binnengekomen.  

 
7. Mededelingen secretaris: 

* Caroline en Anne zijn ingeschreven bij de KvK. 
* De schoolfotograaf komt 13 juni 2018 
* De kledingcontainer voor op het schoolplein staat wat ongelukkig op het plein. Els vraagt na       
  bij Nicole waarom deze precies daar staat en komt hier op terug. 
* Is de indeling van de leerkrachten in de verschillende commissie al bekend? Els en/of Tessa  
  stuurt mij een overzicht. 
* In de vorige vergadering hebben we besproken dat er eventueel nieuwe namen voor de  
  groepen 1/2 komen. Is hier al iets over bekend? Els en Tessa gaan hier achteraan. 
* Zijn er al leden die nagedacht hebben over het overnemen van de taken van de  
  penningmeester en de secretaris? Nog niet over nagedacht, volgende vergadering nogmaals  
  onder de aandacht brengen. 

 
8. Komende activiteiten: 

Sinterklaas:  
Juf Ellen heeft in de Sligro een grote sponsor gevonden. We gaan hen zeker op een gepaste wijze 
bedanken. 
De eerste vergadering heeft al plaats gevonden. Er is al nagedacht over een verhaal. Er zijn al cadeautjes 



 

 

voor de groepen 1/2. De commissie verzoekt alle klassenouders een oproep te doen om hulpouders te 
vragen om op maandagochtend 13 nov. te komen helpen met versieren en inpakken. 
 
Kerstmis: 
De eerste vergadering heeft plaatsgevonden. De kinderen hebben vanaf 12:00 uur vrij op donderdag 21 
december. Ze worden om 17:00 uur weer op school verwacht. We gaan er een leuk avondprogramma van 
maken met samen eten en een herdertjestocht. 
Anne en Mascha merken op dat het voor sommige ouders lastig is om de avonden vlak voor Kerst elk jaar 
op school te zijn met hun kinderen omdat er bij bedrijven dan ook vaak Kerstborrels worden gegeven en 
ze daar ook graag bij willen zijn. We zullen dit meenemen in de evaluatie voor komend jaar.  

 
9. PR rond activiteiten: 

Joyce heeft juf Renske gevraagd of er kinderen uit groep 8 een kort filmpje willen maken van het project 
“Restaurantje”. Tessa geeft aan dat er ook bij haar aangeklopt kan worden voor publiciteit zodat zij de 
krant kan inschakelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Versiering: 
13 november wordt de hal versiert in het Sinterklaas thema. 
 

11. Evaluatie activiteiten: 
n.v.t. 
 

12. Rondvraag: 
Mascha vraagt welke groep een verjaardagscadeau voor juf Ingrid gaat maken. Groep 4 gaat dit doen. 
 
Mariëlle meldt dat het schoolplein weer verder opgeknapt is. Er is een glijbaan in de zandbak bijgeplaatst. 
De muur gaat beschilderd worden door de wijkcommissie. Zij zullen ook de kosten hiervoor dragen. 
 
Kim vraagt of Joyce de verjaardagslijst nogmaals wil rondsturen, deze zou nog incompleet zijn geweest bij 
de laatste verzending. 
 
De datum is gepland voor het etentje van de oudervereniging tevens hebben we bedacht waar we willen 
gaan eten. Joyce gaat reserveren. 
 
 
 
 
                                  Volgende vergadering 16 januari 2018, 20:00 uur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 


