Notulen van de vergadering van de oudervereniging
d.d. maandag 17 januari 2022
via MS Teams
van 20:00 uur tot 21:15 uur

Aanwezig: Jill Starke (voorzitter), Chantal Timmer (secretaris), Jolanda Schreuder
(penningsmeester), Acke de Groot - Lemstra, Alinda van der Mei, Dita Schot (leerkracht),
Manisha Hoeksma
Afwezig: Marije Kaspers, Michelle Hartgens
1. Opening en mededelingen
Jill opent de vergadering. Iedereen wordt welkom geheten.
Dita en Manisha zullen vanaf de volgende vergadering om en om aansluiten bij de OV
vergaderingen als afgevaardigde van de school/leerkrachten.
2. Notulen vergadering 15 november 2021
De notulen zijn akkoord. De notulen worden hierbij vastgesteld.
3. Actielijst
Actielijst
Jill

15 november 2021
Schoolactie uitzoeken

17 januari 2022
Blijft op actielijst staan, moeilijkheid zit in het betalen
zonder contant geld, maar bijvoorbeeld middels QR

Chantal

Schoolactie uitzoeken
Blijft op actielijst staan
Kaarten en cadeaubonnen kopen en versturen aan Mien,
Christa en Karla
Blijft op actielijst staan
Wervingstekst maken nieuw OV lid
Staat op de agenda, is gebeurd

Karla

Overdragen administratie van Karla naar Jolanda

Is gebeurd

Jolanda

Overdragen administratie van Karla naar Jolanda

Is gebeurd

Marije
Acke
Alinda
Michelle
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4. Binnengekomen stukken
E zijn geen binnengekomen stukken.
5. Financiële stand van zaken

Financiële stand van zaken
o Overzicht
De overdracht van Karla naar Jolanda is afgerond. Het overzicht staat op de agenda, maar nog
niet alle transacties zijn in het excel-overzicht verwerkt.
o Ouderbijdrage
Er is inmiddels voor 220 (van de ongeveer 440) kinderen betaald. Er zal een herinnering worden
geplaatst op MijnSchool voor de betaling van de ouderbijdrage.
Actie Chantal: Herinnering vrijwillige ouderbijdrage plaatsen op MijnSchool
-

6. Verslag activiteiten sinds vorig overleg
- Sinterklaas
Uiteindelijk kon de Sinterklaas toch niet bij het feest zijn. Tot een paar dagen van te voren zou
er wel een Sint komen op school, maar door de grote aantallen besmettingen bij schoolgaande
kinderen en de risico’s voor de Sint, is er besloten om een filmpje op te nemen van de Sint, en
met 2 Pieten de school rond te gaan om de cadeaus uit te delen. Het was een gezellige dag vol
lol, lekkers, gekkigheid, muziek en dansjes.
- Kerst
Door de vervroegde kerstvakantie hebben de kinderen slechts beperkt Kerst kunnen vieren op
school. De school was wel versierd met kerstbomen en lichtjes. Alle kerstspullen zijn ook
uitgezocht van te voren en de benodigde nieuwe spullen zijn aangeschaft. Er is op de laatste
schooldag voor de vervroegde kerstvakantie nog wel een kerstlunch gevierd in alle klassen. Alle
kinderen namen eten mee, en de OV heeft voor iets lekkers gezorgd. Ook hebben de groepen
4 deze dan nog allemaal hun kerstmusical op kunnen voeren. Deze zijn opgenomen door twee
ouders en gedeeld door de leerkrachten met de ouders van de kinderen in de groepen 4. Het
was een gezellige dag, en afsluiting voor de kerstvakantie.
7. Update lopende voorbereidingen/activiteiten
- Voorleesdagen/voorleesontbijt 26 januari
Jill zal Marije vragen naar de status en voortgang van de voorbereidingen voor het
voorleesontbijt.
- Valentijn-/Paas-/Voorjaarsactie
Jill en Chantal hebben een en ander uitgezocht. Jill heeft tevens contact gehad met een aantal
organisaties. De moeilijkheid zit hem in het betalen met contant geld. De meeste acties werken
met langs de deuren gaan en contante betalingen. We hebben ervoor gekozen dat we dat niet
meer willen. Er kan in enkele gevallen met QR codes gewerkt worden, echter een QR code per
kind is lastig, evenals per klas. Dit zal nog verder worden onderzocht. Manisha en Dita zijn
gevraagd om in het team te bespreken of de leerkrachten een actie willen waarbij de kinderen
voor de eigen klas geld verdienen, of dat ze voor iets gezamenlijks willen sparen met de gehele
school.
- Schoolschaatsen
Voor de groepen 5 staat er dit jaar weer schoolschaatsen op de agenda. Acke gaat hiermee aan
de slag. Kardinge is weer open, dus er is een grote kans dat er dit jaar weer geschaatst kan
worden. Acke zal tevens overleggen met school of er een voorkeur is voor vervoer met ouders

of vervoer met de bus (Qbuzz). Indien er wordt gekozen voor met de bus zullen de kosten
hiervoor bekeken moeten worden.
- Meanderfeest
Er is nog geen contact geweest met de leerkrachten uit de Meanderfeestcommissie. Jill en
Jolanda zullen hiermee aan de slag gaan. Het feest is nog ver weg, maar indien het concept
wordt aangepast is er tijd nodig om dit uit te werken. Wellicht heeft Nadine ook nog specifieke
wensen voor dit feest ter afsluiting van het schooljaar.
Actie Jill: Marije contacten inzake voorleesontbijt
Actie Dita en Manisha: Bespreken leerkrachten voorjaarsactie opbrengst per klas of gezamenlijk
doel
8. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
9. Afsluiting en datum volgende vergadering
De volgende vergadering zal zijn op maandag 28 februari 2022, om 20:00 uur (digitaal via MS
Teams).

Actielijst
Jill

17 januari 2022
Schoolactie uitzoeken
Marije contacten inzake voorleesontbijt

Chantal

Schoolactie uitzoeken
Kaarten en cadeaubonnen kopen en versturen aan Mien, Christa en Karla
Herinnering vrijwillige ouderbijdrage plaatsen op MijnSchool

OV
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Bespreken leerkrachten voorjaarsactie opbrengst per klas of gezamenlijk doel

