Notulen van de vergadering van de oudervereniging
d.d. woensdag 17 februari 2021
te Groningen, Microsoft Teams
van 20:00 uur tot 21:00 uur

Aanwezig: Karla Visser (voorzitter en penningmeester), Chantal Timmer (secretaris), Christa
Wassens, Mien Hak, Jill Starke, Alinda van der Mei, Acke de Groot - Lemstra, Nynke Weidema
Afwezig: Jolanda Schreuder, Michelle Hartgers, Marije Kaspers
1. Opening en mededelingen
Karla opent de vergadering. Iedereen wordt welkom geheten.
2. Notulen vergadering 6 januari 2021
De notulen zijn akkoord. De notulen worden hierbij vastgesteld.
3. Actielijst
De actielijst wordt bij langs gelopen:
Actielijst
Chantal

Christa

6 januari 2021
17 februari 2021
Opnieuw een melding/link toesturen aan de nieuwe
leden inzake Google Drive
Is gebeurd
Uitzoeken kosten sinterklaaskostuum en bespreken met
sintcommissie Rietzee
Blijft op actielijst staan
Met commissie nadenken over wanneer geld paas/voorjaarsactie wordt overhandigd aan klas
Bedenken voorjaarsactie, samen met Jolanda en Acke
Kaart met cadeaubon toesturen aan oud leden

Is gebeurd
Blijft op actielijst staan, moet nog verder over worden
gesproken
Is gebeurd

Jill

Nadenken over Meanderfeest, samen met Jolanda, en
eventueel met docenten-commissie

Blijft op actielijst staan

Acke

Bedenken mogelijke alternatieven schoolschaatsen

Is gebeurd, uitvoering lastig ivm Coronamaatregelen

Alinda

Uitzoeken kerstversiering en aanschaffen nieuwe
duurzame versiering

Blijft op actielijst staan, ouders mogen nu niet in de
school komen

Michelle

Uitzoeken kerstversiering en aanschaffen nieuwe
duurzame versiering

Blijft op actielijst staan, ouders mogen nu niet in de
school komen

Aanleveren alle originele bonnetjes en facturen
Nadenken over voorzitterschap

Blijft op actielijst staan
Blijft op actielijst staan

OV

De commissie kleine feestjes heeft met elkaar nagedacht over zowel het moment van uitkeren van
de gelden die opgehaald zijn met een actie, als over een eventuele voorjaarsactie. Het is dit jaar lastig
om een actie te organiseren met alle Coronamaatregelen. We willen de kinderen op dit moment ook
niet langs de deuren laten gaan en contact geld laten ontvangen. Daarnaast is het lastig om een
alternatief te vinden voor de paaseitjes. De OV heeft besloten om de actie naar het begin van het
volgende schooljaar te verplaatsen. Dan is er meer tijd om na te denken over een actie, en is er meer
tijd om te onderzoeken of er acties zijn met digitale betaalmogelijkheden. Er zal een mail worden
gestuurd naar de leerkrachten waarin wordt aangegeven dat er nu geen voorjaarsactie wordt
georganiseerd vanuit de OV. Er worden door de OV-leden een aantal alternatieven genoemd als
mogelijke actie, één daarvan is schoolkaarten.nl. Als de actie aan het begin van het schooljaar wordt
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georganiseerd, ontvangen de klassen ook hun opbrengsten aan het begin van het jaar, waardoor ze
vrijwel het gehele jaar plezier hebben van de aangeschafte materialen.
Actie Chantal/Karla: Opstellen mail aan leerkrachten inzake paas-/voorjaarsactie
4. Binnengekomen stukken
- Verzoeken vanuit klassen/ouders
Er zijn geen verzoeken binnengekomen.
5. Financiële stand van zaken
- Overzicht
Karla licht het financiële overzicht toe.
- Update ouderbijdrage
Er zal nog een laatste herinnering worden verstuurd inzake de vrijwillige ouderbijdrage.
Actie Chantal: Bericht plaatsen op MijnSchool inzake laatste herinnering vrijwillige ouderbijdrage
6. Verslag activiteiten sinds vorig overleg
- Voorleesdagen/voorleesontbijt
Er is tijdens de voorleesdagen door de leerkrachten online voorgelezen. Tijdens het voorleesontbijt
mochten de kinderen van de groepen 1 tot en met 3 in hun pyjama voor de laptop hun ontbijt eten,
terwijl de leerkracht een verhaal voorlas. De kinderen vonden het erg leuk.
7. Lopende voorbereidingen / activiteiten
- Schoolschaatsen
Schoolschaatsen zal dit jaar niet mogelijk zijn. Kardinge gaat niet meer open dit jaar om te schaatsen.
Het is nu tijdelijk een vaccinatiecentrum geworden. Acke en Mien hebben geïnformeerd naar
skeeleren. Er zijn partijen die dit verhuren. Er is ook contact geweest met de leerkrachten van groep
5. Als er nu iets georganiseerd wordt betekent dit dat de OV wel alles kan regelen, maar dat de
leerkracht het volledig zelf moet uitvoeren. Hierover zal verder worden overlegd met de
leerkrachten. Nynke zal de leerkrachten van groep 5 tevens vragen om te reageren op de mail van
Mien en Acke.
- Paas-/voorjaarsactie
Dit schooljaar zal er geen paas-/voorjaarsactie worden georganiseerd vanuit de OV, gezien alle
Coronamaatregelen. Er zal aan het begin van het volgende schooljaar een actie worden opgezet. Dit
zal nog verder uitgewerkt worden. Er zal tevens onderzocht worden of er acties zijn waarbij de
betalingen digitaal verlopen. De leerkrachten zullen worden ingelicht dat de actie wordt
doorgeschoven.
- Paasontbijt - 1 april
Afgelopen jaren werd er altijd voor elkaar een ontbijtje gemaakt, dit zal dit jaar niet mogelijk zijn. Er
zal gekeken worden naar een alternatief. Ook zal de persconferentie van 8 maart nog even worden
afgewacht in verband met mogelijke versoepelingen. Christa zal te zijner tijd een bericht opstellen
inzake het paasontbijt om te plaatsen op MijnSchool.
- Koningsspelen - 23 april
Het is lastig om nu al iets te kunnen zeggen over de Koningsspelen. Het is nog onduidelijk wat er wel
en niet zou mogen rond die tijd. De volgende vergadering bespreken we dit opnieuw.
- Meanderfeest
Jill en Jolanda gaan contact zoeken met de leerkrachten die vanuit school in de
Meanderfeestcommissie zitten. Dit zijn Thijs, Manisha en Suzanne.
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Actie Acke en Mien: Overleggen met leerkrachten groep 5 inzake skeeleren
Actie Christa: Bericht inzake paasontbijt opstellen
8. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
9. Afsluiting en datum volgende overleg
De volgende vergadering zal zijn op woensdag 31 maart 2021 om 20:00 uur.

Actielijst
Voorzitter

17 februari 2021

Chantal

Uitzoeken kosten sinterklaaskostuum en bespreken met sintcommissie Rietzee
Opstellen mail aan leerkrachten inzake paas-/voorjaarsactie
Bericht plaatsen op MijnSchool inzake laatste herinnering vrijwillige ouderbijdrage

Karla

Opstellen mail aan leerkrachten inzake paas-/voorjaarsactie

Christa

Bedenken voorjaarsactie
Bericht inzake paasontbijt opstellen

Marije
Mien

Overleggen met leerkrachten groep 5 inzake skeeleren

Jill

Nadenken over Meanderfeest, samen met Jolanda, en leerkrachtencommissie

Jolanda
Acke

Overleggen met leerkrachten groep 5 inzake skeeleren

Alinda

Uitzoeken kerstversiering en aanschaffen nieuwe duurzame versiering

Michelle

Uitzoeken kerstversiering en aanschaffen nieuwe duurzame versiering

OV

Aanleveren alle originele bonnetjes en facturen
Nadenken over voorzitterschap

Nynke
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