Notulen van de vergadering van de oudervereniging
d.d. woensdag 12 mei 2021
te Groningen, Microsoft Teams
van 20:00 uur tot 21:00 uur

Aanwezig: Karla Visser (voorzitter en penningmeester), Chantal Timmer (secretaris), Jill Starke,
Alinda van der Mei, Acke de Groot - Lemstra, Marije Kaspers, Mien Hak, Michelle Hartgens
Afwezig: Jolanda Schreuder, Christa Wassens, Nynke Weidema
1. Opening en mededelingen
Karla opent de vergadering. Iedereen wordt welkom geheten.
2. Notulen vergadering 31 maart 2021
De notulen zijn akkoord. De notulen worden hierbij vastgesteld.
3. Actielijst
Actielijst
Voorzitter
Chantal

31 maart 2021

12 mei 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

Jill

Nadenken over Meanderfeest, samen met Jolanda, en
leerkrachtencommissie

Is gebeurd, komt terug op agenda

Acke

Overleggen met leerkrachten groep 5 inzake skeeleren,
samen met Mien

Is gebeurd, komt terug op agenda

Alinda

Uitzoeken kerstversiering en aanschaffen nieuwe
duurzame versiering

Blijft op actielijst staan

Michelle

Uitzoeken kerstversiering en aanschaffen nieuwe
duurzame versiering

Blijft op actielijst staan

Aanleveren alle originele bonnetjes en facturen
Nadenken over voorzitterschap

Blijft op actielijst staan
Blijft op actielijst staan

Karla
Christa

OV

4. Binnengekomen stukken
Er zijn geen binnengekomen stukken.
5. Financiële stand van zaken
- Overzicht

Karla licht de financiële stand van zaken toe.
Er is wederom een aantal ouderbijdrages betaald, inkomsten vanuit Virol zijn ontvangen, de
Koningsspelen zijn betaald (koeken, drinken en ijsjes) en de bankkosten zijn betaald.
6. Verslag activiteiten sinds vorig overleg
- Paasontbijt – 1 april
Het paasontbijt is goed en leuk verlopen. Alle kinderen hadden hun eigen ontbijtje mee in een
leuk versierde doos of mand. De OV heeft getrakteerd op een gezellig gekleurd zakje met
paaseitjes, en voor de kinderen met allergieën (vegan) fruittoffees.
- Koningsspelen – 23 april
Met de Koningsspelen is er door studenten van de Hanzehogeschool een draaiboek gemaakt
voor leuke activiteiten die per klas georganiseerd konden worden en zonder (al te veel)
attributen. Het was wel erg jammer dat de studenten niet op locatie mochten begeleiden.
Ondanks alle restricties hebben de kinderen een leuke dag gehad, welke werd afgesloten met
een lekker ijsje.
- Avond4Daagse – 17 t/m 20 mei – Home Edition
Er is een bericht geplaatst op MijnSchool om het Home Edition van de Avond4Daagse onder de
aandacht te brengen.
7. Update lopende voorbereidingen/activiteiten
- Schoolfoto – 24 en 25 juni
Er is contact geweest met de schoolfoto-commissie van leerkrachten. De schoolfoto’s gaan
door, de portret en groepsfoto’s, geen broertje-zusje foto’s. Er wordt nu een schema gemaakt.
2 OV leden (Jolanda en Chantal) zullen beide dagen helpen.
- Meanderfeest – 2 juli
Er wordt gekeken naar de organisatie van een online bingo als alternatief voor het
Meanderfeest. Het is een gezinsbingo online, waar je leuke prijzen kunt winnen. Jill en Jolanda
hebben hier veel tijd en energie ingestopt om dit uit te zoeken en te organiseren. Het ziet er
ontzettend leuk uit!
- Afscheid groep 8 – 7 en 8 juli
Voor groep 8 heeft de OV de musical aangeschaft. Verder hebben de leerkrachten van de
groepen 8 een pen uitgekozen als afscheidscadeau. Deze zal worden besteld en gegraveerd.
Karla regelt dit.
Actie Jill en Jolanda: Organisatie bingo verder afronden. Ouders en leerlingen informeren over de
bingo
Actie Karla: Afscheidscadeau, pennen, bestellen
8. Rondvraag
Er zou dit jaar, als alle Covid maatregelen het toelieten, nog een alternatief worden
georganiseerd voor het schoolschaatsen, aangezien dit al 2 schooljaren niet door kon gaan. Dit
alternatief is nu geregeld. Acke heeft, via de Hanzehogeschool, een longboard workshop
geregeld voor de kinderen van de groepen 5 en 6. Er zijn die dag longboards aanwezig, en de
kinderen mogen zelf skateboards en skeelers meenemen.

Marije, Mien en Christa stoppen komend schooljaar met de OV. Ook Karla zou wel willen
stoppen als er een nieuwe penningmeester wordt gevonden. Daarnaast moet er een nieuwe
voorzitter worden aangewezen. Er zal een vacaturetekst worden opgesteld voor de werving.
Actie Karla en Chantal: Opstellen en plaatsen vacaturetekst OV lid
9. Afsluiting en datum volgende vergadering
De volgende vergadering zal zijn op maandag 14 juni 2021 om 20.00 uur in de tuin van een van
de OV leden.

Actielijst
Voorzitter

12 mei 2021

Chantal

Uitzoeken kosten sinterklaaskostuum en bespreken met sintcommissie Rietzee
Opstellen en plaatsen vacaturetekst OV lid

Karla

Afscheidscadeau, pennen, bestellen
Opstellen en plaatsen vacaturetekst OV lid

Christa

Bedenken voorjaarsactie

Marije
Mien
Jill

Organisatie bingo verder afronden. Ouders en leerlingen informeren over de bingo

Jolanda

Organisatie bingo verder afronden. Ouders en leerlingen informeren over de bingo

Acke
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

