Notulen van de vergadering van de oudervereniging
d.d. maandag 7 maart 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, Manisha Hoeksma
Afwezig: Marije Kaspers, Michelle Hartgens, Dita Schot
1. Opening en mededelingen
Jill opent de vergadering. Iedereen wordt welkom geheten. Fijn dat we konden verplaatsen van
28 februari naar 7 maart.
2. Notulen vergadering 17 januari 2022
De notulen zijn akkoord. De notulen worden hierbij vastgesteld.
3. Actielijst
Actielijst
Jill

17 januari 2022
Schoolactie uitzoeken
Marije contacten inzake voorleesontbijt

Chantal

Schoolactie uitzoeken
Schoolactie verplaatsen naar volgend schooljaar
Kaarten en cadeaubonnen kopen en versturen aan Mien,
Christa en Karla
Is gebeurd
Herinnering vrijwillige ouderbijdrage plaatsen op
MijnSchool
Is gebeurd

OV

School

7 maart 2022
Schoolactie verplaatsen naar volgend schooljaar
Is gebeurd
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Blijft op actielijst staan
Bespreken leerkrachten voorjaarsactie opbrengst per klas Is gebeurd, meningen waren verdeeld. Volgend
of gezamenlijk doel
schooljaar verder over nadenken.

4. Binnengekomen stukken
E zijn geen binnengekomen stukken.
5. Financiële stand van zaken
- Financiële stand van zaken
o Overzicht
Jolanda neemt het financiële overzicht door. Er staat een mooi bedrag op de bank. De rest van
dit schooljaar komen er nog diverse uitgaven aan.
o Ouderbijdrage
Er komen nog altijd ouderbijdrages binnen druppelen. Het percentage betalingen ligt wel lager
dan voorgaande jaren.

6. Verslag activiteiten sinds vorig overleg
- Voorleesdagen/voorleesontbijt 26 januari
De voorleesdagen zijn goed verlopen. Er was alleen wel wat onduidelijkheid over de traktatie in
de klassen. Uiteindelijk heeft juf Alies iets lekkers geregeld voor de klassen 3 tot en met 5. De
kleuters hadden een eigen traktatie geregeld. De groepen 6 tot en met 8 hebben dit jaar niet
meegedaan aan het voorleesontbijt in verband met de Cito toetsen.
7. Update lopende voorbereidingen/activiteiten
- Voorjaarsactie
Jill en Chantal hebben een en ander uitgezocht. Het betalen middels een QR code, en niet
contact aan de deur, blijft een lastig punt in deze. Er is een partij met een leuke actie en een QR
code, echter dit is qua timing niet meer te realiseren. Dit wordt begin van het nieuwe schooljaar
verder opgepakt.
- Schoolschaatsen
De groepen 5 gaan in maart schaatsen in Kardinge. Dit is reeds besproken en vastgelegd. Fijn
dat het dit jaar weer kan. Er wordt nog uitgezocht of de klassen per bus gaan of met eigen
vervoer van ouders. Acke overlegt hierover met juf Marloes.
- Paasontbijt 14 april
De OV zal een bericht richting de ouders verzorgen in verband met het paasontbijt. Er wordt
net als voorgaande jaren in de klas lootjes getrokken en de kinderen nemen dan in een
versierde doos een ontbijtje mee voor een klasgenootje. De OV zal nog een kleine traktatie
regelen voor bij het ontbijt. Alinda en Chantal zullen kijken naar een leuke traktatie.
- Koningsspelen 22 april
De eerste afspraken met de commissie en de leerkrachten zijn geweest. Dit loopt. De OV zal iets
te drinken regelen, een koekje en een ijsje. De leerkrachten vragen ouders om te helpen bij de
spelletjes.
- Avondvierdaagse 16 mei
Acke zal contact opnemen met de organisatie om te verifiëren wanneer het eerste overleg
wordt gepland tussen de organisatie en de scholen.
- Meanderfeest
Er is een afspraak gepland met de commissie en de leerkrachten. Er zal tevens met Nadine
worden overlegd over de insteek, invulling en uitvoering van het feest.
Actie Acke: Uitzoeken mogelijkheden busreis naar Kardinge
Actie Alinda en Chantal: Uitzoeken traktatie Paasontbijt
Actie Acke: Regelen eten, drinken en ijs Koningsspelen
Actie Acke: Contact opnemen organisatie Avondvierdaagse
8. Rondvraag
1. Home | Geld voor de School – Wat vinden jullie hiervan voor Meander?
2. Wateroverlast bij dependance – iets aan te doen?
Beide bovengenoemde initiatieven kunnen we met Nadine overleggen indien we hier iets mee
zouden willen doen. Met het eerste kan de OV aanvullende middelen genereren. Het tweede is

een probleem bij veel regenval. Het droogt echter ook wel redelijk snel weer op. Hier zal de
gemeente ook een rol in spelen.
9. Afsluiting en datum volgende vergadering
De volgende vergadering zal zijn op maandag 11 april 2022, om 20:00 uur via MS Teams.

Actielijst
Jill

7 maart 2022

Chantal

Uitzoeken traktatie Paasontbijt

Jolanda
Marije
Acke

Uitzoeken mogelijkheden busreis naar Kardinge
Regelen eten, drinken en ijs Koningsspelen
Contact opnemen organisatie Avondvierdaagse

Alinda

Uitzoeken traktatie Paasontbijt

Michelle
OV
School
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