
    Notulen oudervereniging 29 januari 2020 
-Aanvang- 20.00 uur- 

Lerarenkamer 

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

1. Opening door de voorzitter:  
Welkom allemaal 
  

2. Doornemen notulen 28 november 2019 met de daarbij behorende actielijst: 
Naar aanleiding van de vorige vergadering komt Els even terug op communicatie zoals bespro-
ken is. 
- De website blijft zoals deze is omdat dit Skozok breed is. Wel komt er een duidelijkere structuur 
op de website zodat deze leesbaarder is. De kopjes moeten pakkender, stukjes clusteren. 
- Inzake de petitie over de Amundsenhal gaat Nicole in gesprek met de ouders die de petitie heb-
ben neergelegd. Ze gaan samen kijken hoe ze dit beter hadden kunnen communiceren. 

Actielijst: 

  

3. Mededelingen vanuit het team:  
Els gaat 30 en 31 januari staken. Dit is gecommuniceerd naar alle ouders. Tevens heeft Els mid-
dels een brief alle ouders uit haar groep op de hoogte gesteld. 
 
Het zand uit de zandbak is vervangen door nieuw zand. 

4. Mededelingen vanuit de ouders: geen mededelingen 

5. Mededelingen voorzitter:  
We hebben met het team afgesproken dat ze fruit dat over is en de schillen terug in de bak mo-
gen. Zo kunnen we voorkomen dat er minder fruitvliegjes op school zijn. 
 
Open dag 19 februari, 9:00-11:30 uur, de OV zal aanwezig zijn. 
We delen de tijd in over 4 ouders.  
Ook de MR is vertegenwoordigd op deze ochtend. 

Allergiënlijst ophangen in de lerarenkamer en versprei-
den onder de klassenouders

Bij elke 
activiteit/
jaarlijks

Mascha Mascha verspreiden 
onder de klassenou-
ders! 

Lijst hangt in de lera-
renkamer.

Eerste schooldag nieuwe schooljaar maandag 19 augus-
tus 2019

juni 
2020

Allen -

Schoolfotograaf, melding in Spionneke/app juni 2020 Joyce -

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

Nadenken over teamcadeau 24 mrt. Allen



 
 
 
 
 

6. Mededelingen penningmeester:  
Begroting Sinterklaas is goed gemaakt, komt overeen met de uitgaven. 
 
Nog niet alle ouders hebben de vrijwillige bijdrage betaald. Mariëlle gaat nog een herinnering de 
deur uit doen. 
 
Begroting Kerstmis is goed gemaakt, alle kinderen zijn getrakteerd op oliebollen. 

7. Mededelingen secretaris: 
Nieuwe TSO loopt. Wel zijn er nog te weinig hulpouders, hier wordt nog naar gezocht. 
 
Op de studiedag, 12 februari a.s., bieden we het team taarten aan. Dit is nog van het teamcadeau  
over schooljaar 2018-2019. Ze hebben op de laatste studiedag in 2019 ook taart aangeboden ge-
kregen. 
 
Draaiboeken van activiteiten worden op school opgeslagen. De leerkracht die in de commissie 
van een activiteit zit slaat deze op. 

8. Komende activiteiten: 
Carnaval:  
Vraag hulpouders is uitgezet. We bekijken even of we voldoende hulp aangeboden krijgen. De 
invulling van de dag is bekend. Nicole doet de opening en de sleuteloverdracht aan de prins en 
zijn gevolg. Daarna zijn er diverse workshops zoals: hip voor nop, Pioniers got talent. Er wordt 
gezorgd voor een hapje en een drankje. 
 
Koningsspelen: 
Er is contact met de sportcoördinator van de gemeente. De activiteit zal weer op het sportveld 
worden gehouden. Na de carnaval zal deze activiteit opgestart worden. 
 
Schoolfotograaf: 
De datum is verplaatst van 13 mei naar 17 juni. 
 
Schoolkamp: nog geen informatie 
 
Musical: Kinderen van groep 8 hebben unaniem gekozen voor een musical. Ze mogen aangeven 
welke rollen ze zouden willen doen. Ze doen hier een auditie voor. Het eerste overleg met de 
hulpouders is ingepland. 
 
Laatste schooldag: nog geen informatie 

9. PR rond activiteiten:  
Els gaat kijken de krant bij de carnavalsochtend aanwezig kan zijn. 

10.Versiering:  
Klassenouders graag oproep plaatsen, per groep, of er ouders zijn die willen komen helpen met 
versieren voor carnaval. Maandagochtend 10 februari, direct om 8:30 uur. 

11.Evaluatie activiteiten 
Sint en Kerst vanuit de leerlingenraad: 
 
De leerlingenraad heeft in alle groepen Sint en Kerst geëvalueerd, mogelijk kunnen jullie iets met 
deze opbrengsten voor komend schooljaar: 
 
Groep 1/2 top Sint : cadeau, je kon het goed zien, ziekenauto - Kerst : lekker eten, tv, knutselen, 
rondlopen  
Groep 3/4 top Sint : hand geven, snoepgoed, cadeau, schoenzetten - Kerst : alles leuk 
Groep 5/6 tip Sint : overal kraampjes en een soort lopend buffet, meer activiteiten - Kerst : ander 
liedje,  
Groep 6 hoeft Sint niet per se in de klas Pieten wel om te strooien 



 
 
 
 
Groep 7/8 top Sint : verhaallijn, aankomst Sint, 's middags Levend Stratego in het bos, Pieten wa-
ren leuk - Kerst : wellicht kraampjes zoals een lopend buffet, ander lied 

     Vanuit team: 
     1 leerkracht gaf aan te veel grappen en grollen vanuit de pieten tijdens het toespreken van de  
     leerlingen door de sint 
     Het was gezellig 
     Er was een duidelijk rooster 
     Het bezoek bij de zieke kinderen was erg prettig 
     In de bovenbouw is er signaal gekomen dat er te hard is gestrooid 
     De indeling van het schoolplein in de ochtend was erg duidelijk en prettig 
     Nicole heeft de dag als fijn ervaren 
     Het was onduidelijk of de sint op het podium of buiten een praatje zou houden 
 
     Evaluatie Kerstmis volgt. 

12.Rondvraag 
Britta zegt dat ze ziet dat de verkeerssituatie rondom school steeds erger wordt. Auto’s die dubbel 
parkeren om kinderen er uit te laten of op het plein op te halen. Auto’s die op de oversteek vlucht-
heuvel plotseling stoppen om kinderen uit te laten stappen. Els neemt dit mee naar de verkeers-
commissie. 
 
Els is van de tuincommissie en ze gaat kijken of er meer hulp komt op vrijdagmiddagen, voor de 
tuinwerkdagen, i.p.v. op zaterdagochtend. 
 
 
 
          Einde van de vergadering, volgende vergadering: dinsdag 24 maart 2020 
         

Data activiteiten 2019-2020 

Carnavalsviering 21 feb.            versieren: 10 feb. 
Koningsspelen 17 april 
Pioniersdag 18 mei 
Schoolkamp 23-25 juni 
Musical 6 juli 
Schoolfotograaf 17 juni 
Laatste schooldag 9 juli 

Vergaderdata: 
Woensdag 29 jan. 
Dinsdag 24 mrt. 
Dinsdag 23 juni (laatste) valt in het schoolkamp!


