Notulen van de vergadering van de oudervereniging
d.d. maandag 15 november 2021
via MS Teams
van 20:00 uur tot 21:15 uur

Aanwezig: Jill Starke (voorzitter), Chantal Timmer (secretaris), Acke de Groot - Lemstra, Alinda
van der Mei, Michelle Hartgens, Dita Schot (leerkracht), Manisha Hoeksma
Afwezig: Jolanda Schreuder (penningsmeester), Marije Kaspers
1. Opening en mededelingen
Jill opent de vergadering. Iedereen wordt welkom geheten.
Manisha sluit vanaf nu, samen met Dita, ook aan bij de OV vergaderingen als afgevaardigde van
de school/leerkrachten.
2. Notulen vergadering 14 oktober 2021
De notulen zijn akkoord. De notulen worden hierbij vastgesteld.
3. Actielijst

Actielijst

14 oktober 2021

Jill
Schoolactie uitzoeken
Contact opnemen met Suzanne en Alies inzake Sint
Maarten
Chantal

Schoolactie uitzoeken
Kaarten en cadeaubonnen kopen en versturen aan Mien,
Christa en Karla
Opzet maken bericht vrijwillige ouderbijdrage
Bericht vrijwillige ouderbijdrage plaatsen op MijnSchool
Bericht per mail versturen aan de leerkrachten inzake de
Plantsoenloop
Bericht plaatsen MijnSchool voor ouders met laatste info
inzake de Plantsoenloop
Nadine mailen inzake overzicht leerkrachten en
commissies

15 november 2021
Is naar gekeken, maar de meeste organisaties werken
met contante betalingen, niet online. Begin volgend jaar
zal hier verder naar gekeken worden (voor bijv. Valentijn
of Pasen)
Is gebeurd
Zie boven
Moet nog gebeuren, overdracht van Karla naar Jolanda is
nog niet afgerond
Is gebeurd
Is gebeurd
Is gebeurd
Is gebeurd
Is gebeurd, er is een overzicht ontvangen, staat op de
agenda

Overdragen administratie van Karla naar Jolanda

De formulieren liggen bij de bank, zodra dit afgehandeld
is kan er worden overgedragen

Overdragen administratie van Karla naar Jolanda
Uitzoeken Mollie account en betaallinks

De formulieren liggen bij de bank, zodra dit afgehandeld
is kan er worden overgedragen
Is gebeurd

Alinda

Uitzoeken kerstversiering en aanschaffen nieuwe
duurzame versiering

Is gebeurd

Michelle

Uitzoeken kerstversiering en aanschaffen nieuwe
duurzame versiering

Is gebeurd

OV

Aanleveren alle originele bonnetjes en facturen

Karla

Jolanda

Marije

School

4. Binnengekomen stukken
E zijn geen binnengekomen stukken.
5. Financiële stand van zaken
- Financiële stand van zaken
o Overzicht
Er is geen overzicht, dit komt omdat de overdracht van Karla naar Jolanda nog niet is afgerond.
Het is wachten op de afwikkeling bij de bank. Alles staat verder klaar.
o Ouderbijdrage
Op 3 november is er een bericht geplaatst op MijnSchool met betaallinks voor de
ouderbijdrage. De eerste betalingen komen al binnen.
6. Verslag activiteiten sinds vorig overleg
- Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is goed verlopen. De speurtocht was geslaagd, evenals de
boekenverkoop/ruil. Voor volgend jaar, als de lagere klassen weer gaan ruilen, misschien iets

meer ‘regels’ introduceren. Hoeveel boeken neem je mee, wat is precies de bedoeling, etc.
Sommige kinderen kwamen met 1 boek en namen er meerdere mee terug, anderen kwamen
met een stapel en gingen met 1 nieuw boek naar huis. Het concept van ruilen is voor kleuters
soms nog lastig. De groepen 3 en 4 hebben samen gelezen, tutorlezen. Dit vonden de klassen
erg leuk.
- Plantsoenloop 6 november
De Plantsoenloop is goed verlopen. Alle nummers en shirts waren van te voren uitgedeeld. De
opkomst was hoog. Een aantal kinderen van de Meander hebben zelfs het podium behaald bij
de wedstrijd.
- Sint Maarten 11 november
De klassen zijn bij elkaar op bezoek geweest om elkaars lampionnen te bewonderen. Dit was
erg leuk. Vanuit de OV was er in samenwerking met de Reitdiep-tandarts een kleinigheidje
voorbereid. Het idee was iets lekkers, een kleine tandpasta en een tandenborstel. De OV heeft
de tandenborstels besteld, maar door alle leveringsproblemen zijn deze niet op tijd
aangekomen (ze zijn nog altijd niet binnen). De tandenborstels zaten dus niet in het
kleinigheidje. Deze zullen bewaard worden voor volgend jaar. Erg jammer dat het niet op tijd
geleverd kon worden.

7. Update lopende voorbereidingen/activiteiten
- Schoolkaartenactie
Jill heeft de eerste informatie opgevraagd bij Schoolkaarten.nl en Tekenfund.nl. Schoolkaarten
werkt alleen met langs de deuren gaan, bij Tekenfund heeft elk kind zijn/haar eigen webshop
met producten op basis van de gemaakte tekening. De webshop bleek nog iets ingewikkelder
dan verwacht. Elk kind moet zijn eigen webshop beheren en ‘klanten’ werven. Dit is voor de
jongere kinderen lastig, hier zal veel gevraagd worden van ouders. Dit is een minder geschikte
optie. Er is tevens gekeken naar andere mogelijkheden. Die zijn beperkt. Er zijn wel veel
actiemogelijkheden, maar vrijwel allemaal werken deze met contant geld. Er is een organisatie
gevonden die werkt met QR codes. Dit zal verder onderzocht worden. De actie wordt in ieder
geval naar het begin van volgend jaar geschoven.
- Sinterklaas 3 december 2021 (5 dec is op zondag)
De voorbereidingen voor Sinterklaas zijn in volle gang. Alles is geregeld en besteld. Spannend
zijn de ontwikkelingen rondom Corona en de persconferenties die er nog aan zitten te komen.
- Kerst
De voorbereidingen voor kerst zijn in volle gang. Alles kerstversiering is uitgezocht. Er worden
nu nieuwe spullen gekocht, ook voor de nieuwe klassen op de dependance moet spullen
gekocht worden. Op 10 december zal de school worden versierd.
8. Indeling en commissies
- Extra lid?
We zouden er nog wel iemand bij willen hebben. Het zou fijn zijn als we een extra persoon
zouden hebben bij de sportcommissie en deze persoon zou dan ook de kleine feestjes

commissie op kunnen pakken. Dit wordt nu per feestje bekeken wie het oppakt, maar dat werkt
niet optimaal. Er zal een wervingstekst worden opgesteld.
- Overzicht commissies en leerkrachten
Het overzicht is aangeleverd door Dita. Hierop staan de commissies binnen de school en de
indeling van de leerkrachten daarbij. Dit geeft ons een beeld van wie we waarvoor kunnen
benaderen. Het overzicht wordt verder besproken. Er missen nog wel een aantal commissies
zoals de OV die kent (zoals Sint Maarten, Pasen en Schoolfoto), maar die kunnen we te zijner
tijd aanvullen.
Actie CL: Wervingstekst maken nieuw OV lid
9. Rondvraag
Eind februari/begin maart wordt altijd het schoolschaatsen georganiseerd. Afgelopen twee
schooljaren heeft dit door Corona niet plaats kunnen vinden. Dit schooljaar willen we dat wel
weer oppakken. Acke zal te zijner tijd contact opnemen met de leerkrachten, Marloes van
Dellen en Ilse Scheepstra, van de groepen 5.
10. Afsluiting en datum volgende vergadering
De volgende vergadering zal zijn op maandag 17 januari 2022, om 20:00 uur (digitaal via MS
Teams).

Actielijst
Jill

15 november 2021
Schoolactie uitzoeken

Chantal

Schoolactie uitzoeken
Kaarten en cadeaubonnen kopen en versturen aan Mien, Christa en Karla
Wervingstekst maken nieuw OV lid

Karla

Overdragen administratie van Karla naar Jolanda

Jolanda

Overdragen administratie van Karla naar Jolanda

Marije
Acke
Alinda
Michelle
OV
School

