Notulen van de vergadering van de oudervereniging
d.d. woensdag 31 maart 2021
te Groningen, Microsoft Teams
van 20:00 uur tot 21:00 uur

Aanwezig: Karla Visser (voorzitter en penningmeester), Chantal Timmer (secretaris), Jolanda
Schreuder, Jill Starke, Alinda van der Mei, Acke de Groot - Lemstra, Marije Kaspers, Nynke
Weidema
Afwezig: Christa Wassens, Michelle Hartgers, Mien Hak
1. Opening en mededelingen
Karla opent de vergadering. Iedereen wordt welkom geheten.
2. Notulen vergadering 17 februari 2021
De notulen zijn akkoord. De notulen worden hierbij vastgesteld.
3. Actielijst
Actielijst
Voorzitter
Chantal

17 februari 2021

31 maart 2021

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

Is gebeurd

Bedenken voorjaarsactie
Bericht inzake paasontbijt opstellen

Blijft op actielijst staan
Is gebeurd

Mien

Overleggen met leerkrachten groep 5 inzake skeeleren

Is gebeurd

Jill

Nadenken over Meanderfeest, samen met Jolanda, en
leerkrachtencommissie

Blijft op actielijst staan

Karla
Christa

Marije

Jolanda
Acke

Overleggen met leerkrachten groep 5 inzake skeeleren

Alinda

Uitzoeken kerstversiering en aanschaffen nieuwe
duurzame versiering, samen met Michelle

Blijft op actielijst staan

Aanleveren alle originele bonnetjes en facturen
Nadenken over voorzitterschap

Blijft op actielijst staan
Blijft op actielijst staan

Michelle
OV

Nynke

4. Binnengekomen stukken
- Mail inzake groep 8
Er is een mail binnengekomen inzake de financiering van de musical van groep 8. Door Covid19 heeft de school hoge kosten en door Covid-19 kan groep 8 geen ‘normale’ musical oefenen
en opvoeren. Ze willen daarom, net als vorig jaar, een film opnemen van de musical en deze
vertonen aan ouders op een externe locatie. De kosten zijn als volgt opgebouwd:
- € 221,50 aanschaf musical, ex btw en verzendkosten
- € 1.250,- filmen en monteren door Benny Vreden
- Budget voor eventuele geschikte locatie
- Budget voor eventuele geschikte locatie voor vertoning aan ouders, vorig jaar was dit
DOT.
De OV wil best een bijdrage doen aan de musical van groep 8, echter niet alle kosten betalen.
De gelden van de OV zijn bestemd voor alle kinderen op school en dit is een forse uitgave voor
slechts één klas. De OV zal daarom de kosten voor de aanschaf van de musical op zich nemen
(€ 221,50 + btw en verzendkosten).
Er zou nog kunnen worden onderzocht of er ouders zijn die kunnen filmen en monteren voor
een lager bedrag dan Benny Vreden.
Vorig jaar is voor het vertonen van de film een bijdrage gevraagd aan de ouders, door het
kopen van een kaartje. Dit kan dit jaar weer op die manier worden gedaan, waardoor er geen
kosten voor de school zijn voor de locatie en de vertoning van de film. Er kan eventueel nog
een aanvullend verzoek worden ingediend indien er voor een beperkt bedrag attributen
benodigd zijn voor tijdens het filmen.
Actie Nynke: terugkoppelen besluit inzake aanschaf musical groep 8
Actie Karla: regelen en betalen aanschaf musical groep 8
5. Financiële stand van zaken
- Overzicht
Karla licht de financiële stand van zaken toe.
- Update ouderbijdrage
De laatste herinnering van de ouderbijdrage is uitgegaan. We hebben ervoor gekozen dit jaar
geen flyers uit te delen, maar alleen 2 digitale verzoeken te doen. De OV begrijpt ook dat
ouders gezien de Covid-19 beperkingen dit jaar niet of minder bijdrage willen betalen. Echter,
ook na deze herinnering zijn er nog weer extra ouderbijdrages betaald. De inkomsten blijven
wel achter op begroting.
6. Verslag activiteiten sinds vorig overleg
Er zijn geen activiteiten geweest sinds vorig overleg.
7. Update lopende voorbereidingen/activiteiten
- Paasontbijt – 1 april
Alle kinderen mogen met een eigen gemaakt ontbijtje in een mooi versierde doos/mand/tas op
school ontbijten. De OV verzorgt een lekkere traktatie. Een gekleurd zakje met paaseitjes (of

fruittoffees voor de kinderen met een allergie). De zakjes zijn door de OV zelf ingepakt, dit was
goedkoper in de aanschaf.
- Koningspelen - 23 april
De koningspelen gaan door, echter in aangepaste vorm. De spelen zullen in en met de klas en
eigen leerkracht zelf worden gevierd. Elke klas heeft haar eigen activiteiten. De OV zal zorgen
voor iets te eten, te drinken en een ijsje.
- Avond4daagse – 17 t/m 20 mei – Home Edition
Ook dit jaar zal er geen ‘centrale’ A4D worden georganiseerd. Er is wel weer een Home Edition
georganiseerd vanuit de Koninklijke WandelBond Nederland. Je kunt de vier dagen lopen in de
periode tussen 29 maart en 30 juni 2021. Maar tussen de eerste wandeldag en de vierde mogen
maximaal twee weken zitten. Er zal een bericht worden geplaatst op MijnSchool om de Home
Edition van de A4D onder de aandacht van de ouders en kinderen te brengen.
- Schoolfoto – 24 en 25 juni
Er is nog geen contact geweest inzake de schoolfoto. Er is nog niet duidelijk wat er wel en niet
kan rond die tijd. Chantal zal contact opnemen met Manisha en Barbara voor een eerste
overleg.
- Meanderfeest – 2 juli
Er is contact geweest tussen de OV en de leerkrachten van de Meanderfeestcommissie. Er zijn
een aantal ideeën geopperd en besproken. De mogelijkheden van een digitaal Meanderfeest
worden onder andere onderzocht.
- Afscheid groep 8 – 7 en 8 juli
De OV geeft altijd een cadeau aan groep 8 tijdens het afscheid als aandenken aan de school.
Nynke zal met de leerkrachten bespreken wat het cadeau dit jaar zal moeten zijn en wie dit gaat
regelen. Vorig jaar hebben ouders van kinderen uit groep 8 dit geregeld en heeft de OV
betaald.
Actie Christa: bericht opstellen inzake paasontbijt
Actie Chantal: bericht inzake paasontbijt plaatsen op MijnSchool
Actie Acke: bericht opstellen inzake A4D Home Edition
Actie Chantal: bericht inzake A4D Home Edition plaatsen op MijnSchool
Actie Chantal: Contact opnemen met Manisha en Barbara inzake schoolfoto
Actie Nynke: Overleggen met leerkrachten groepen 8 inzake afscheidscadeau
8. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
9. Afsluiting en datum volgende vergadering
De volgende vergadering zal zijn op woensdag 12 mei 2021 om 20.00 uur via MS Teams.

Actielijst
Voorzitter

31 maart 2021

Chantal

Uitzoeken kosten sinterklaaskostuum en bespreken met sintcommissie Rietzee
Bericht inzake paasontbijt plaatsen op MijnSchool
Bericht inzake A4D Home Edition plaatsen op MijnSchool
Contact opnemen met Manisha en Barbara inzake schoolfoto

Karla

Regelen en betalen aanschaf musical groep 8

Christa

Bedenken voorjaarsactie
Bericht opstellen inzake paasontbijt

Marije
Mien
Jill

Nadenken over Meanderfeest, samen met Jolanda, en leerkrachtencommissie

Jolanda
Acke

Overleggen met leerkrachten groep 5 inzake skeeleren, samen met Mien
Bericht opstellen inzake A4D Home Edition

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

Terugkoppelen besluit inzake aanschaf musical groep 8
Overleggen met leerkrachten groepen 8 inzake afscheidscadeau

