Notulen van de vergadering van de oudervereniging
d.d. woensdag 18 november 2020
te Groningen, Microsoft Teams
van 20:00 uur tot 21:00 uur

Aanwezig: Karla Visser (voorzitter en penningmeester), Chantal Timmer (secretaris), Suzanne Geerts,
Marije Kaspers, Christa Wassens, Jolanda Schreuder, Jill Starke, Alinda van der Mei, Acke de Groot Lemstra, Michelle Hartgers, Nynke Weidema
Afwezig: Evelien Riedstra, Mien Hak
1. Opening en mededelingen
Karla opent de vergadering. Iedereen wordt welkom geheten.
2. Notulen vergadering 7 oktober 2020
De notulen zijn akkoord. De notulen worden hierbij vastgesteld.
3. Actielijst
De actielijst wordt bij langs gelopen:
Actielijst
Voorzitter

7 oktober 2020
Herijken Meanderfeest op agenda zetten
Verdeling paasactie op agenda zetten

Blijft op actielijst staan
Blijft op actielijst staan

Chantal

Bericht inzake vrijwillige ouderbijdrage op MijnSchool
zetten

Is gebeurd

Karla

Opstellen bericht inzake vrijwillige ouderbijdrage

Is gebeurd

Alinda

Contact opnemen met Marloes inzake organisatie Kerst

Is gebeurd, staat op de agenda

Michelle

Contact opnemen met Marloes inzake organisatie Kerst

Is gebeurd, staat op de agenda

OV

Aanleveren alle originele bonnetjes en facturen

Blijft op actielijst staan

Navragen bij bestuur akkoord Sint film opnemen in
school

Is gebeurd

Dagelijk Bestuur
Christa
Marije
Mien
Jill
Jolanda
Acke

Juf Suzanne

Nynke

4. Binnengekomen stukken
- Verzoeken vanuit klassen/ouders
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Er zijn geen verzoeken binnengekomen.
5. Financiële stand van zaken
- Overzicht
Karla licht het financiële overzicht toe. Virol betreft opbrengsten van het verzamelen van oud papier.
Er zijn tot nu toe kosten gemaakt voor de Leescommissie, de Sinterklaascommissie en bankkosten. Er
staat momenteel iets meer dan € 5k op de rekening.
- Update ouderbijdrage
Via MijnSchool is er een verzoek uitgegaan richting de ouders voor het betalen van de vrijwillige
ouderbijdrage. Tot nu toe is er voor 114 leerlingen betaald. Vlak voor de kerstvakantie zal er nog een
herinnering op MijnSchool worden geplaatst. Eind januari 2021 zal er een laatste herinnering worden
geplaatst, inclusief de opmerking dat er voor kinderen die vanaf 1 januari 2021 zijn gestart slechts de
helft van het bedrag betaald hoeft te worden. Afhankelijk van de aantallen betalingen kunnen we
dan ook nog overwegen om flyers uit te delen.
Actie Chantal: Vlak voor de kerstvakantie bericht plaatsen op MijnSchool inzake herinnering vrijwillige
ouderbijdrage
6. Verslag activiteiten sinds vorig overleg
- Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is goed verlopen. De kinderen waren enthousiast over de speurtocht. Ook de
boekenmarkt (groepen 4 – 8) en boekenruil (groepen 1 – 3) is goed verlopen. Hier en daar was er bij
de boekenruil nog wat onduidelijkheid over de bedoeling, maar de kinderen vonden het leuk. De
boekenmarkt was op de dependance en is goed verlopen.
- Sint Maarten
Er waren veel plannen gemaakt voor Sint Maarten, maar door de huidige Coronamaatregelen konden
deze helaas niet door gaan. Elke klas heeft Sint Maarten in zijn eigen klas gevierd. Door de OV is een
mandarijn aangeboden aan de kinderen, uitgedeeld door de leerkrachten.
7. Lopende voorbereidingen / activiteiten
- Sinterklaas
Op vrijdagavond 13 november is de school versierd. Aangezien de Sint en zijn Pieten niet op school
mogen komen dit jaar is er afgelopen zondag, 15 november, een film opgenomen met de Sint en
Pieten. Deze zal op 4 december in de klassen worden bekeken voorafgaand aan het uitdelen van de
cadeautjes. Op 4 december zal er van 8.10 uur tot 8:35 uur een draaiorgel op het plein van de
hoofdlocatie staan die sinterklaasliedjes speelt.
Alle uitgaven, op de orgelspeler na, zijn gedaan. Alle gezamenlijke kosten zijn in eerste instantie
betaald door Meander (pepernoten, cadeaubonnen sint en pieten, schmink en kledingverhuur,
draaiorgel). Hiervoor vindt nog een verrekening plaats met de Rietzee.
- Kerst
De eerste 2 overleggen hebben reeds plaatsgevonden. De school zal worden versierd op
maandagavond 7 december. Het kerstdiner gaat gewoon door, maar op een iets andere manier. Elk
kind zal tijdens het kerstcircuit een doos versieren. De ouders van het kind kunnen dan voor het
kerstdiner een dinertje in deze doos meegeven. De OV zal voor het kerstdiner de toetjes regelen.
Bij het kerstcircuit voor de onderbouw zullen kinderen uit de groepen 8 helpen met het knutselen in
plaats van de ouders. Er zal dit jaar geen kerstborrel voor de ouders zijn. Ook geen alternatief
hiervoor, aangezien we geen samenscholing willen stimuleren.
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8. Rondvraag
Acke vraagt naar de Drive van de OV. Chantal zal zorgen dat alle nieuwe leden hier toegang toe
krijgen.
Actie Chantal: Nieuwe leden toegang verlenen tot Google Drive
9. Afsluiting en datum volgende overleg
De volgende vergadering zal zijn op woensdag 6 januari 2020 om 20:00 uur.

Actielijst
Voorzitter

Chantal

18 november 2020
Herijken Meanderfeest op agenda zetten
Verdeling paasactie op agenda zetten
Vlak voor de kerstvakantie bericht plaatsen op MijnSchool inzake herinnering vrijwillige
ouderbijdrage
Nieuwe leden toegang verlenen tot Google Drive

Karla
Suzanne
Christa
Marije
Mien
Jill
Jolanda
Acke
Alinda
Michelle
OV

Aanleveren alle originele bonnetjes en facturen

Nynke
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