
 

 

   Notulen oudervereniging 5 maart 2018 
-Aanvang- 20:00 uur- 

Lerarenkamer 
 
Aanwezig:  Kim, Joyce, Christel, Els, Tessa, Hanneke, Mariëlle van Vinken, Anne, Britta, Sanne en Mandy 
Afwezig:  Mariëlle, Caroline, Ingrid, Mascha en Hetty 
 
 

1. Opening door de voorzitter:  
Kim heet iedereen welkom. 
Bregje heeft de oudervereniging verlaten. Ze geeft aan dat het moeilijk is te combineren met haar 
werk. 
 

2. Doornemen notulen 16 januari 2018 met de daarbij behorende actielijst: 
Nicole heeft nog geen terugkoppeling gehad van de gemeente aangaande de brand in de Kromstraat. 
Mocht ze dit wel ontvangen dan houdt ze ons op de hoogte. 
 
In de vorige vergadering was er een vraag waarom er niet in één brief aan alle ouders is 
gecommuniceerd over de wijzigingen bij de leerkrachten na de Kerstvakantie. Het was te complex 
vandaar dat er gekozen is om per groep een brief aan de ouders te sturen. 

 
    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  

Eerste schooldag nieuwe schooljaar 20 aug. 2018  

Schoolfotograaf, melding in Spionneke! 13 juni Joyce 

Enquete betrokkenheid vergroten jan. 2018  

Data activiteiten voor op de kalender doorgeven aan Nicole Voor laatste 
vergadering 

Allen 
 

 
   

3. Mededelingen vanuit het team:  
Deze week worden de zeeppompjes en de handdoek dispensers op de toiletten vervangen. 
De boomstronk voor op het schoolplein met het stukje kunstgras is verwijderd. 
In de week van 19 maart begint de week van de Lentekriebels. Hierbij worden de volgende zaken 
besproken: kennis, weerbaarheid en eigen kennis van het lichaam. Per groep is er een passend pakket. 

 
 

4. Mededelingen vanuit de ouders:  
Er gaan geruchten rond dat er iemand in de school zou hebben rondgelopen om wellicht iets te stelen. 
Dit is niet het geval. Wel is er iets gestolen uit het kleedlokaal van de sporthal tijdens de gymles van 
groep 7/8. Juf Renske is erachter aan gegaan en er is aangifte gedaan. 

 



 

 

5. Mededelingen voorzitter: 
Juf Renske heeft een verzoek bij de oudervereniging neergelegd om over activiteiten niet direct of op 
gepaste wijze met eigen kinderen te delen. Ze is een paar keer verrast doordat kinderen in de klas met 
vragen of opmerkingen over activiteiten kwamen waar zij nog niet van op de hoogte is. Dit is niet 
prettig. 
 
Mochten er in vorige vergaderingen dingen besproken worden die niet direct opgelost kunnen worden 
dan kunnen we bij Nicole en/of de leerkracht te recht met vragen. Dit hoeft dan niet te wachten tot de 
volgende vergadering of opnieuw besproken te worden. 
 
In de vorige vergadering is er gesproken om koffie ochtenden in de groepen 1/2. Hier gaan we 
momenteel niet aan beginnen. 
 
Aan het einde het schooljaar moeten alle data van de te organiseren activiteiten voor komende 
schooljaar bekend zijn zodat ze op de kalender kunnen komen staan. 

 
6. Mededelingen penningmeester: 

Mede dankzij de sponsoring door de Sligro heeft de carnaval niet zoveel gekost als begroot was. 
Er was €128,- (160 x 0,80) begroot en er is €93,10 uitgegeven. 
 
De Rabobank organiseert een clubactie. Als we een goede actie opzetten kunnen we hiervoor geld 
winnen. We gaan hierover nadenken en eventueel deelnemen. Actie vóór 31 maart. 

 
7. Mededelingen secretaris: 

Een gedeelte van de opbrengst van het project “restaurantje” is besteed aan de kinderen van groep 6, 
7 en 8. Ze zijn samen naar de rollerskate baan gegaan en hebben daar heerlijk gerolschaatst en 
geskeelerd. Het was een groot succes. Het andere gedeelte van de opbrengst is opgehaald door de 
Stichting KiKa zoals al eerder vermeld. 
 
Op een later tijdstip gaan we nog kijken of we spullen aan zullen schaffen om de eerste schooldag van 
het nieuwe schooljaar iets extra’s mee te geven. 
 
Via de SkoZapp zijn we op de hoogte gesteld van de nieuwe naam voor groep 1/2 blauw zij gaan verder 
onder de naam “ avonturiers”. De naam van 1/2 geel is ook bekend, “ ontdekkers”, dit moet nog op de 
SkoZapp vermeld worden. 
 
Mariëlle en Joyce hebben een taakomschrijving gemaakt van hun functies. Deze zullen samen met de 
omschrijving uit de besluitenlijst toegevoegd worden bij de notulen en naar de leden van de 
oudervereniging gemaild worden zodat er iemand kan solliciteren naar één van deze functies. 
 
Juf Renske heeft een USB stick gekregen om de filmpjes van de oudervereniging, gemaakt door de 
leerlingenraad, op te zetten. Tevens zal ze in haar groep kijken of er kinderen zijn die er een leuke 
promotiefilm van kunnen maken. 
 
Joyce zal bij de AH informeren of we de Paas versiering uit de winkel mogen hebben na Pasen. We 
kunnen dan volgende jaar weer een keer andere versiering ophangen in de school. 
 

8. Komende activiteiten: 
Koningsspelen: We gaan dit jaar weer mee doen met de door de gemeente georganiseerde 
Koningsspelen op Den Dries. Juf Els had op voorhand aangegeven dat we mee wilden doen mits we niet 
mee hoefden te doen met het eten, de ouders niet bij een spel hoeven te staan maar groepjes mogen 
begeleiden. De gemeente heeft hier gehoor aangegeven. Er wordt geen eten verstrekt en er zullen 
verenigingsleden bij de spellen staan zodat ouders groepjes kunnen begeleiden. De groepen 1/2 
hebben een apart programma, voor hen zijn inmiddels voldoende hulpouders. De overige 
klassenouders hebben ook een oproep de deur uit gedaan voor hulpouders vanuit hun groepen. We 



 

 

zijn in totaal op zoek naar ongeveer 20 hulpouders. 
 
Op het inschrijfformulier staat dat de spelen om 13:00 uur afgelopen zijn. Els gaat dit nog navragen.  
Ook dit jaar gaan we weer de school t-shirts dragen en de petjes. Wellicht winnen we hiermee weer 
een prijs. 
Het is de bedoeling dat ouders de kinderen brengen naar Den Dries en ze daar ook weer ophalen. 
Pioniersdag: Deze week komt hierover uitsluitsel. 

 
9. PR rond activiteiten: 

Groep 4 heeft de krant gehaald met een actie tegen energiedrankjes. Juf Tessa is erg trots. 
 

10. Versiering: 
Vandaag is de hal in het lente / Pasen thema versiert. 
Een aantal ouders gaan nog het e.e.a. knutselen voor Pasen. Mochten er nog ouders zijn die willen 
helpen dan zijn ze welkom. Aanmelden kan bij een van de oudervereniging leden. 
 

11. Evaluatie activiteiten: 
Carnaval: Tops: Leuke dag, kinderen hebben fijn buiten gespeeld ondanks de kou, organisatie liep goed. 
Het was vrijheid blijheid. De kinderen vonden het aftekenen van de kaarten leuk en er was veel variatie 
in de aangeboden activiteiten. 
 
Tips: Willen we nog doorgaan met de optocht? Is dit belangrijk voor de promotie van onze school. 
Wellicht kan de leerlingenraad eens informeren of de kinderen de optocht nog wel leuk vinden. Het 
was jammer dat er geen voorbeelden waren bij het knutselen. In de gymzaal werd eerst gehost en later 
geklommen. Jammer dat er toen niet meer gehost kon worden, dit hoort toch echt bij carnaval. 
Volgende keer opletten dat als we de optocht gaan lopen dat we de school afsluiten.  
 

12. Rondvraag: 
Tessa: Er is een factuur gekomen van de carnavalsvlaggen, bij juf Nicole, deze is bestemd voor de 
oudervereniging. 
 
Mariëlle van Vinken: Zou graag meer duidelijkheid in communicatie willen over projecten en activiteiten die in de 
groepen spelen. Ze krijgt nu van de leerkracht de vraag om hulpouders te zoeken en een week later krijgen 
ouders pas te horen naar aanleiding van welk project ze hulpouders nodig hebben. Ze zou het duidelijker vinden 
als het andersom gebeurd. Ze gaat dit met de leerkracht opnemen omdat de andere klassenouders dit niet zo 
ervaren. 
 
Els: De koffer met schminck spullen staat nu op een vaste plek in de kelder van de oudervereniging zodat we er 
met activiteiten gebruik van kunnen maken zonder dat we hem steeds moeten zoeken. 
 
Kim: Is het mogelijk om de volgende vergadering van 16 april te verplaatsen. Geen probleem, verzet naar dinsdag 
24 april. 
 
 
                                  Volgende vergadering 24 april 2018, 20:00 uur 


