
 

 

Agenda oudervereniging 28-10-2020 
-Aanvang- 20.00 uur- 

digitaal 
 

Aanwezig: Britta, Kim, Els, Laura, Ingrid, Daniella  
Afwezig: Mascha, Sanne, Caroline, Anne 
 
 

1. Opening door de voorzitter:  
Welkom iedereen, speciaal welkom aan Laura die voor de eerste keer de vergadering bij woont. 
  

2. Doornemen notulen   27 september 2020 met de daarbij behorende actielijst: 
De notulen worden goedgekeurd 

 
 Actielijst: 
 

Wat Wanneer Wie 

Allergiënlijst ophangen in de lerarenkamer en verspreiden on-
der de klassenouders 

Bij elke ac-
tiviteit/jaar-
lijks 

Leerkracht 

Indeling activiteiten komend schooljaar   

Updaten geheimhoudingsverklaring Aanvang 
schooljaar 

Daniella 

   

 
 

 
3. Mededelingen vanuit het team: 
4. Mededelingen vanuit de ouders:  

Vanuit de ouders is behoefte aan een continue rooster, er is gecommuniceerd dat de school daar 
mee bezig zou zijn, hoe zit dat? Dit is niet bekend 

5. Mededelingen voorzitter: 
* Vanuit de verkeerscommissie is nogmaals de vraag gekomen voor opvolging. Graag alle 
klassenouders nogmaals in de groepsapp het oproepje plaatsen. 
* Mocht er geen totale lockdown komen willen we de school graag voor december versieren. Dit 
mag als er niemand in de school is. Voor nu is donderdag 12 december gepland om 19.30. Kim 
vraagt ook aan de versiercommissie of zij mee willen helpen. Wie wil er helpen? 

6. Mededelingen penningmeester: 
* Borg van het kamp komt terug 
* Ouderbijdrage is bijna helemaal al betaald. 

7. Mededelingen secretaris: 
Iedereen die dit nog niet heeft gedaan graag zo snel mogelijk de geheimhoudingsverklaring bij 
Daniëlla inleveren! 



 

 

8. Komende activiteiten: 
Sinterklaas is de eerst volgende. Hier wordt aan gewerkt, wat kan binnen de huidige maatregelen. 
Unit 1 gaat voor een individueel cadeau unit 2 waarschijnlijk voor een groepscadeau en unit 3 ze-
ker voor een groepscadeau. 
Kerst, deze groep moet nog rond de tafel. Ook hier geldt wat kan met de huidige maatregelen. 

9. PR rond activiteiten: 
nvt 

10. Versiering: 
- 

11. Evaluatie activiteiten 
Boekenbeurs is geweest, was weer een succes. Fijne activiteit met minimale inspanning 

12. Rondvraag  
De volgende vergaderdatum zou 24 november zijn. Misschien is dat gezien de huidige situatie te 
snel. Besloten wordt om deze te schuiven tot na sinterklaas, te weten op 8 december 
 
 
          Einde van de vergadering, bedankt voor jullie tijd. 
 
Volgende vergadering: dinsdag 8 december 20.00; digitaal 


