Notulen van de vergadering van de oudervereniging
d.d. maandag 14 juni 2021
te Groningen, in de tuin
van 20:00 uur tot 21:00 uur

Aanwezig: Chantal Timmer (voorzitter en secretaris), Jill Starke, Jolanda Schreuder, Alinda van
der Mei, Acke de Groot - Lemstra, Marije Kaspers, Mien Hak, Michelle Hartgens, Berdien Staats
Afwezig: Karla Visser (penningmeester), Christa Wassens, Nynke Weidema
1. Opening en mededelingen
Chantal opent de vergadering. Iedereen wordt welkom geheten.
2. Notulen vergadering 12 mei 2021
De notulen zijn akkoord. De notulen worden hierbij vastgesteld.
3. Actielijst
Actielijst
Chantal

12 mei 2021
14 juni 2021
Uitzoeken kosten sinterklaaskostuum en bespreken met
sintcommissie Rietzee
Blijft op actielijst staan
Opstellen en plaatsen vacaturetekst OV lid
Is gebeurd, maar niet meer nodig

Karla

Afscheidscadeau, pennen, bestellen
Opstellen en plaatsen vacaturetekst OV lid

Is gebeurd
Is gebeurd, maar niet meer nodig

Christa

Bedenken voorjaarsactie

Wordt opgepakt voor Jill en Chantal

Jill

Organisatie bingo verder afronden. Ouders en leerlingen
informeren over de bingo
Loopt, is in afrondende fase

Jolanda

Organisatie bingo verder afronden. Ouders en leerlingen
informeren over de bingo
Loopt, is in afrondende fase

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
Is ingevuld

OV

4. Binnengekomen stukken
We hebben een aanmelding van een nieuw OV lid. Dat is heel fijn. Berdien wordt welkom
geheten.
Verder zijn er geen binnengekomen stukken.
5. Financiële stand van zaken
- Overzicht
De pennen voor groep 8 zijn betaald. De factuur voor de musical is nog niet ontvangen. Dit
heeft Karla met Nynke besproken, hier gaat Nynke achter aan.

6. Verslag activiteiten sinds vorig overleg
Er zijn geen activiteiten geweest sinds het vorige overleg.
7. Update lopende voorbereidingen/activiteiten
- Longboard workshop
De kinderen van de groepen 5 hebben op maandag 14 juni een longboard workshop gehad. De
student van de Hanzehogeschool die de workshop zou geven was er helaas niet bij, maar alle
materialen en instructies waren gebracht. De juf en meester hebben de workshop vervolgens
zelf verzorgd. De kinderen vonden het erg leuk.
De kinderen van de groepen 6 hebben op dinsdag 15 juni een longboard workshop.
- Schoolfoto – 24 en 25 juni
De kinderen op de hoofdlocatie gaan op donderdag 24 juni op de foto. Jolanda en Chantal
zullen hierbij helpen. De leerkrachten hebben een schema gemaakt. Die dag zijn er 3 fotografen
aanwezig, 2 voor portretfoto’s en 1 voor de groepsfoto’s. De groepsfoto’s worden (bij mooi
weer) op het plein genomen en de portretfoto’s in het speellokaal.
De kinderen van de dependance gaan op vrijdag 25 juni op de foto. Die dag is er 1 fotograaf
aanwezig. De portretfoto’s zullen in het lab to create worden genomen en de groepsfoto’s
buiten op het plein.
- Meanderfeest – 2 juli
Als alternatief Meanderfeest is er een Meander Gezinsbingo georganiseerd. Afhankelijk van het
aantal aanmeldingen zullen er 1 of 2 bingo’s worden gehouden. De aanmeldpagina is zo goed
als af en zal binnenkort live worden gezet. De cadeaus worden momenteel uitgezocht. Het
belooft een leuke activiteit te worden.
- Afscheid groep 8 – 7 en 8 juli
Alles wat de OV moest regelen is reeds geregeld. De musical wordt deze week opgenomen.
Hiervoor gaan de klassen naar Vinkhuizen. Nynke zal nog zorgen voor de factuur van de
aanschaf van de musical, zodat Karla deze kan betalen.
Nynke: Factuur musical naar Karla sturen
8. Afscheid Nynke, Tonnie, Maartje
Na dit schooljaar nemen Nynke, Tonnie en Maartje afscheid. Er zal nog iemand afscheid nemen,
er is alleen nog niet bekend gemaakt wie dit is. De OV zal een kaart met cadeaubon regelen
voor Nynke, Tonnie en Maartje als bedankje voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren.
Karla en Chantal: Kaarten en cadeaubonnen regelen voor Nynke, Tonnie en Maartje
9. Indeling commissies schooljaar 2021/2022
Aangezien Christa, Karla en Mien gaan stoppen als OV-lid komend schooljaar, wordt er een
nieuwe indeling gemaakt van de commissies.
Najaar actie
Chantal en Jill
Sinterklaascommissie
Chantal en Suzanne (?, dit wordt nog overlegd)
Kerstcommissie
Alinda en Michelle
Sportcommissie
Acke, aangevuld met iemand van de OV die op dat

Leescommissie
Meanderfeestcommissie
Kleine feestjes commissie

-

moment kan helpen
Berdien en Marije
Jill en Jolanda
wordt verdeeld op moment van activiteit en wordt door
OV gezamenlijk opgepakt

10. Invulling Dagelijks Bestuur
Aangezien Suzanne al gestopt is, en Karla ook gaat stoppen als OV-lid en lid van het Dagelijks
Bestuur, wordt er een nieuw Dagelijks Bestuur gevormd.
Voorzitter
Jill
Secretaris
Chantal
Penningmeester
Jolanda
11. Rondvraag
Er zijn verder geen punten voor de rondvraag.
12. Afsluiting en datum volgende vergadering
De volgende vergadering zal zijn op woensdag 1 september 2021, om 20:00 uur.

Actielijst
Voorzitter

14 juni 2021

Chantal

Uitzoeken kosten sinterklaaskostuum en bespreken met sintcommissie Rietzee
Kaarten en cadeaubonnen regelen voor Nynke, Tonnie en Maartje

Karla

Kaarten en cadeaubonnen regelen voor Nynke, Tonnie en Maartje

Christa
Marije
Mien
Jill
Jolanda
Acke
Alinda

Uitzoeken kerstversiering en aanschaffen nieuwe duurzame versiering

Michelle

Uitzoeken kerstversiering en aanschaffen nieuwe duurzame versiering

OV

Aanleveren alle originele bonnetjes en facturen

Nynke

Factuur musical naar Karla sturen

