
   Notulen oudervereniging 9 maart 2017 
-Aanvang- 20.00 uur- 

Lerarenkamer 
 
Aanwezig:  Kim, Mariëlle, Joyce, Els, Tessa, Hanneke, Mandy, Gunilde, Christel, Sanne, Caroline, en Mariëlle van 

Vinken 
Afwezig:  Cindy 
 
 

1. Opening door de voorzitter:  
Welkom allemaal 
Els sluit wat later aan omdat zij naar de avondwake is van de overleden vader van juf Daisy. 

 
2. Doornemen notulen 18 januari 2017 met de daarbij behorende actielijst: 

Er zijn geen instromers gemeld die allergieën hebben. De huidige lijst is dus nog actueel. Els zal in de 
intake gesprekken met nieuwkomers direct vragen naar eventuele allergieën. 
 
Er komt nog een stukje in het Spionneke over de carnaval. 
 
We hebben nog geen goed doel voor ogen. Wellicht is het een idee om bij de leerlingenraad te informeren 
of zij ideeën hebben voor het organiseren van een leuk evenement om geld in te zamelen voor een 
tweede schommel op het schoolplein. Kim zal dit met Renske kortsluiten. 
 
Er wordt gevraagd of het mogelijk is om de foto bij het introductie stukje op de SkoZapp ook in het foto 
album op te nemen. Je kunt die dan ook aanvinken zodat je die aan het einde van het schooljaar krijgt. 
 
Social Media Avond komt op 11 april a.s., Ellen van de Loo heeft dit opgepakt.  Er zal een beginners 
bijeenkomst zijn een vervolgbijeenkomst en een gedeelte over de SkoZapp. Je kunt aansluiten waar je wilt. 
 
Betrokkenheid vergroten. Misschien een idee om een voorstelrondje van de ouders aan elkaar te doen in 
groep 3. Groep 3 is toch een belangrijk jaar en de groep wordt samengesteld uit de 2 groepen 1/2. Zo 
kunnen ouders elkaar beter leren kennen. 
Ook gaan we nadenken over een pakkende naam voor de informatie avond. 
Wellicht is het een idee om de kinderen de ouders weer een keer rond te leiden op een informatie avond. 
Ook gaan we kijken of we misschien een keer een week/maandafsluiting kunnen doen waarbij ouders 
kunnen komen kijken. 
 
Er zijn wat klachten gekomen dat kinderen erg vieze kleren hebben na het spelen in de zandbak. Het is 
mogelijk dat er wat ander zand tussen het speelzand is gekomen met het plaatsen van het klimrek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
    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 

Allergieënlijst  Els 

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

Elke 
activiteit 

 

Stukje in Spionneke na elke activiteit Elke 
activiteit 

Allen 

Goed doel?  Allen 
Oproep op website voor nieuwe verkeersouder Mei Kim 
Betrokkenheid vergroten, ideeën April Allen 

  
 
3. Mededelingen vanuit het team: 

Op het schoolplein is een boom verplaatst en is de buitenrand van de zandbak aangeplant. De kinderen 
hebben Frank, papa van Luuk en Jimmie geholpen. Op 25 maart wordt er weer verder gegaan met het 
verfraaien van het schoolplein.  
 
Els gaat navragen of de Lipdub die gemaakt is voor juf Ingrid openbaar mag worden. 
 

4. Mededelingen vanuit de ouders:  
Is het misschien mogelijk om op het plein aan de voorkant van de school bankjes te plaatsen. Mariëlle gaat 
dit met Frank overleggen. 
 
Nicole kijkt of het mogelijk is om op het stukje kunstgras aan voorzijde van de school een nieuwe boom te 
planten of om het vlak te maken. Een boom zou wenselijk zijn i.v.m. de warmte in de lokalen. 
 

5. Mededelingen voorzitter: 
Complimenten voor de mooie versiering ter ere van carnaval. 
 
Informatief gesprek gehad met Nicole. Hierin is o.a. ter sprake gekomen dat de communicatie nog niet 
helemaal soepel verloopt. We zitten in een overgangsjaar van papier naar website/SkoZapp. Maar de 
communicatie zal verbeterd worden. 
 
Tevens hebben een aantal ouders uit de oudervereniging, waaronder ikzelf, een bloemetje en een 
bezoekje gebracht aan juf Ingrid. 
 

6. Mededelingen penningmeester: 
Voor het carnavals feest zijn nagenoeg geen kosten gemaakt omdat er veel gesponsord is. 
We houden hierdoor wat meer geld over en dat willen we graag gebruiken voor de Pioniersdag en het 
schoolkamp. We kunnen per kind € 1,- hiervoor gebruiken. Alle leden van de oudervereniging gaan 
hiermee akkoord en de commissies kunnen dit geld gaan gebruiken. 
 

7. Mededelingen secretaris: 
Els gaat nog eens bij Nicole vragen of er al meer duidelijkheid is m.bt. het al dan niet parkeren op het 
terrein van de EMA. 
 
Ik heb een voorstel gemaakt voor een oproep voor nieuwe leden van de oudervereniging. Deze zal na 
akkoord op de website te vinden zijn. 

 



 
 

 
8. Komende activiteiten: 

Koningsspelen: 
Meester Jelle, stagiaire, is volop bezig met de organisatie. Hij heeft al een 7-tal verenigingen bereid 
gevonden zich te komen presenteren. Tevens zal er een Koningsontbijt geserveerd worden op school. 
 
Op donderdag 20 april zal er geen gymles zijn zodat we vrijdag 21 april de Amundsenhal kunnen 
gebruiken. 
 
De gemeente Valkenswaard wil 1 keer per 2 jaar een groots evenement rondom Koningsspelen 
organiseren. Dit zal dan komende schooljaar weer zijn. 
 
Pioniersdag: 
Dit jaar gaan we in 2 groepen de Pioniersdag vieren.  
Groep 1 t/m 3 gaat naar Hullie Speelboerderij in Uden en groep 4 t/m 7 gaat naar Toverland in Sevenum. 
Binnenkort gaat er bericht uit naar alle ouders met informatie hierover. 
 

9. PR rond activiteiten: 
Tom van Helvoirt (Valkenswaards weekblad) wordt door Tessa benaderd voor een Judo afsluiting. 
 

10. Versiering: 
Wellicht moet er een oproepje komen voor het Creaclubje geleid door Sonja Wijnen. Er zijn nu niet meer 
voldoende ouders in de commissie. Mariëlle zal dit met Sonja opnemen. 

 
11. Evaluatie activiteiten: 

Carnaval: vrijdag 10 maart wordt er geëvalueerd door de commissie. 
De kinderen en de hulpouders hebben het carnaval als erg leuk ervaren.  
De Prins en prinses van school zijn goed ontvangen. Prachtige capes hebben ze gekregen, dank hiervoor 
aan Kim en Sylvie.  
De vossenjacht was, mede door het prachtige weer, een groot succes.  
 
 

12. Rondvraag: 
Gunilde zal namens haar groep ½ blauw een attentie bezorgen bij juf Marjo. Haar knie operatie is goed 
gegaan maar het herstel verloopt niet helemaal vlekkeloos. Ze heeft nogal wat klachten van de medicatie. 
 
Meester Johan is op therapeutische basis weer aan het werk. Het gaat goed met hem. 
 
Iedereen is enthousiast over de positieve betrokkenheid van Nicole bij de school. Ze staat regelmatig bij 
de deur bij het binnenkomen van de kinderen. Is makkelijk bereikbaar en zorgt ook nog voor een schoon 
schoolplein.  
 
Volgende vergadering 19 april, 20:00 uur. 
 
 

Einde van de vergadering 
  
 

 


