
Notulen Vergadering Oudervereniging 3 april 2017  
 

 

1. Opening  

Joukje opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

  

2. Verslag vergadering Oudervereniging d.d. 30 januari jl 

Goedgekeurd 

 

3. mededelingen en ingekomen stukken.  

Een bedankkaart van Hilly voor het bloemstuk wat ze heeft mogen ontvangen van de MR en OV. 

Joukje wil benadrukken dat wanneer er discussies plaatsvinden binnen de OV, dit wenselijk is dat 

het op een respectvolle manier gaat. 

 

4. Mededelingen penningmeester  

Alfred heeft een rekening ontvangen van de COOP die hij niet kan plaatsen. De bon is niet 

gespecificeerd. Alfred zal contact met COOP opnemen. Inmiddels is het opgelost en wordt het 

geld weer teruggestort op rekening OV. 

Vraag van school is of Ina tussenpersoon kan zijn voor het ontvangen en goedkeuren van de 

bonnetjes van alle commissies.  

Punt voor school en commissies. De kosten voor knutselwerkzaamheden moet van de post 

handvaardigheid.  

Terugkomende op de kosten die over zijn van Sint en Kerst (zie notulen 30-01-2017) Sint heeft 

60 euro over en Kerst 130. 

  

5. Evaluatie Lentefeest.  

Ondanks de regen een erg leuke dag. Alle activiteiten zijn in de groepen 1 tm 8 goed ontvangen. 

Betrokkenheid van ouders en leerkrachten was groot. Uitslag van de expeditie volgt op een later 

tijdstip. Punt van aandacht is dat lentefeest en thema-avond erg dicht op elkaar gepland zijn.  

 

6. Mededelingen aankomende commissies.   

Thema-avond is een inloopavond van Da-Vinci, met voor bezoekers genoeg te eten en te drinken. 

Opbrengst is voor 60 jaar Jan Thiesfeest. Er wordt genoemd dat er nog niet veel hulp is van 

ouders. Tip is om bij het schoolplein ouders om hulp vragen.   

Er volgt nog op 2 dagen een sponsorloop.  

 

Sportdag is in grote lijnen uitgezet. 12 mei is voor de onderbouw en 19 mei voor de bovenbouw. 

Er is bij externe sportclubs om hulp gevraagd.  

 

Musical: bij voorbaat de vraag om z.s.m. de facturen in te dienen bij de penningmeester.  

 

7. Mededelingen Directeur en team  

Er wordt verwezen naar een mail die inmiddels naar alle ouders is gestuurd over de 

verkeerssituatie voor de veiligheid voor de kinderen.  

  

8 Mededelingen MR 

Geen. 

 

 

 



 

 

 

10 Rondvraag  

Lyanne: Wanneer ouders zich opgeven voor hulp dan graag een reactie van school of en wanneer 

de hulp nodig is. Er wordt wel aangemeld door ouders maar er volgt niet altijd een reactie terug.  

 

Alfred: begroting 2017/2018.. posten in reserve doen. 

Alfred: stopt per schooljaar 2017/2018 als penningmeester. Vacature volgt, vraag aan ouders 

binnen de OV of iemand hier interesse voor heeft. 

 

Joukje: punt van Michelle. Michelle is bezig met het organiseren (samen met anderen) de 

samenloop voor hoop in Gieten. Mochten er ouders zijn die hier meer van willen weten dan kan je 

je melden bij Michelle. Het doel is om geld op te halen voor meer onderzoek naar kanker.   
 

11. Sluiting  

Joukje bedankt iedereen voor aanwezigheid. 

Volgende vergadering 26juni 2017 
 

 


