
Notulen vergadering OV 20 januari 2020 

  

  

1. Opening   

Lianne opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Notulen vergadering Oudervereniging 16 september 2019 

 Geen bijzonderheden. De notulen worden goedgekeurd.  

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken.  

De houten bomen die in school stonden worden vervangen. Er zijn een aantal verkocht, dit heeft 

85 euro opgeleverd. M.b.v. ouders worden er nieuwe gemaakt.  

Er zijn 3 nieuwe kunstbomen aangeschaft.   

  

4. Mededelingen penningmeester 

De facturen van Sinterklaas en Kerst zijn betaald. Sinterklaas heeft maar 665 euro van de 1000 

euro gedeclareerd. De stoelen en de baard die zijn aangeschaft staan hier los van. Alette gaat 

uitzoeken hoe dit zit.  

 

5. Evaluatie Sinterklaas 

De commissie is erg tevreden over het verloop van het feest. Aandachtspunt voor volgende keer 

is, het tijdig bestellen van de schoencadeaus. Dit i.v.m. de na leveringen. Verzoek van de 

commissie om het hok ‘Atlantis’ vrij te houden in de Sinterklaas-periode. Deze kan worden 

afgesloten d.m.v. een slot, waardoor kinderen hier niet bij kunnen komen (schoencadeautjes). 

De commissie is door ouders aangesproken, dat de Sint in de bovenbouwgroepen geen 

flitsbezoeken zou afleggen. Na overleg is de Sint toch even kort in elke groep geweest. Volgend 

jaar wordt dit ook ingepland.  

 

6. Evaluatie Kerst 

Ook deze commissie is erg tevreden over het verloopt van het Kerstfeest. Na reactie van leraren 

en kinderen is er het verzoek helemaal over te gaan op kunstbomen. Het bestuur gaat kijken of 

dit financieel haalbaar is.  

Er is een ouder bij de directeur geweest met tips voor gezonde hapjes voor het Kerstdiner. 

Er moet volgend jaar beter gekeken worden naar de lijst voor het Kerstdiner die naar ouders 

gaat. Er blijft te veel eten over!  

Voor de kerstviering komend jaar moet er beter verlichting bij de opstelling voor de foto met de 

Kerstman bij de onderbouw. Iemand merkt op dat de Kerstmannen samen een groepsbezoek 

deden. Hoe zit dit? Dit wordt meegenomen voor volgend jaar.  

 

7. Mededelingen aankomende commissies 

De commissies voor de aankomende activiteiten komen binnenkort samen om op te starten.  

 

8. Mededelingen directeur/ team 

Harmienke en haar man zijn op 25 december trotse ouders geworden van zoon Fedde. 

Na de Kerstvakantie is de nieuwe luizencontrole van start gegaan.  

Binnenkort is de opening van de jeugdbibliotheek in school, wanneer deze is wordt bekend 

gemaakt via Social Schools. Er zijn ouders die zich hebben aangemeld om deze te bemannen.  

Euterpe heeft een schenking gedaan van 8000 euro.  



De conciërge, Johan, is langdurig uit de running. Er zijn 2 ouders die zich hebben aangemeld om 

de school te ondersteunen.  

 

9. Rondvraag  

Janine geeft aan erg van de versier-commissie te genieten.  

Lianne is de nieuwe klassenouder van groep 3B geworden. Karin ondersteunt als dit nodig is.  

 

10 Sluiting  

Lianne bedankt iedereen voor de aanwezigheid. 

  

 


