Notulen van de vergadering van de oudervereniging
d.d. maandag 11 april 2022
via MS Teams
van 20:00 uur tot 21:15 uur

Aanwezig: Jill Starke (voorzitter), Chantal Timmer (secretaris), Jolanda Schreuder
(penningsmeester), Dita Schot
Afwezig: Acke de Groot - Lemstra, Alinda van der Mei, Marije Kaspers, Michelle Hartgens,
Manisha Hoeksma
1.

Opening en mededelingen

Jill opent de vergadering. Iedereen wordt welkom geheten. In verband met
privéomstandigheden zal Acke de komende tijd niet aanwezig zijn en niet inzetbaar zijn.
2. Notulen vergadering 7 maart 2022
De notulen zijn akkoord. De notulen worden hierbij vastgesteld.
3. Actielijst
Actielijst
Chantal

7 maart 2022
Uitzoeken traktatie Paasontbijt

11 april 2022
Is gebeurd

Acke

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

Is gebeurd
Wordt aan gewerkt
Is gebeurd

Alinda

Uitzoeken traktatie Paasontbijt

Is gebeurd

OV
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School

4. Binnengekomen stukken
-

Schoolschaken

Een ouder heeft contact opgenomen met de OV in verband met de Schoolkampioenschappen
Schaken in Groningen op 9 april. Chantal heeft dit met Nadine overlegd. Nadine heeft contact
gehad met de betreffende ouder en dit wordt verder vanuit school opgepakt.
-

Hulp bij Koningsspelen Alfa College

Een ouder heeft de OV benaderd met het bericht dat het Alfa College studenten aanbiedt om
scholen te helpen bij de Koningsspelen. Dit is doorgezet naar de leerkrachten die zich
bezighouden met de Koningsspelen. Er is voor gekozen om ouders te vragen om te
ondersteunen, dit was reeds ingezet en voldoende animo voor.

5. Financiële stand van zaken
-

Financiële stand van zaken
o

Overzicht

Jolanda neemt het financiële overzicht door. Er komen in ieder geval nog uitgaven voor de
Koningsspelen, Meanderfeest, Afscheid groep 8 en wellicht Avondvierdaagse.
o

Ouderbijdrage

Er komen nog altijd af en toe ouderbijdrages binnen druppelen. De schoolreisjes zullen
binnenkort gaan spelen. Deze betalingen lopen via de OV rekening.
6. Verslag activiteiten sinds vorig overleg
-

Schoolschaatsen

De groepen 5 hebben geschaatst in Kardinge. Dit was erg leuk. Er werd een clinic gegeven en
de kinderen (en ouders en juffen) mochten daarna nog vrij schaatsen. Uiteindelijk zijn de klassen
met eigen vervoer van ouders gegaan, en niet met de bus. Dit was allemaal goed geregeld.
7. Update lopende voorbereidingen/activiteiten
-

Paasontbijt 14 april

De lootjes zijn getrokken in de klassen. Er zal nog een bericht op MijnSchool worden gezet ter
herinnering aan de versierde doos met het ontbijtje. Er zijn chocolade haasjes besteld als
traktatie, deze zullen woensdag bij de klassen worden gebracht.
-

Koningsspelen 22 april

Jill heeft de Koningsspelen overgenomen van Acke. Er is overleg geweest met juf Lisa over de
inkopen die moeten worden gedaan. Jill zal dit verder regelen. Eventueel zijn er nog wat ouders
nodig voor het uitdelen van de ijsjes op de dag zelf. De pakjes drinken en koeken kunnen van te
voren op school worden gezet.
-

Avondvierdaagse 16 mei

Chantal heeft dit van Acke overgenomen. Er is contact geweest met de organisatie. De notulen
en documenten van de laatste vergadering zijn gedeeld. Er moet vanaf nu veel geregeld
worden, zoals vrijwilligers, eten en drinken, inschrijvingen, medailles en rozen, etc. De
Avondvierdaagse wordt georganiseerd van de buurtcommissie. Er lopen vier scholen mee, de
Meander, de Rietzee, de Aquamarijn en de Pendinghe.
-

Meanderfeest

De voorbereidingen lopen. Een eerste overleg is geweest, een volgende wordt gepland.
-

Schoolfoto

School heeft weer gevraagd of de OV wil ondersteunen bij de schoolfoto. Het schoolfoto’s zijn
verdeeld over 2 dagen, donderdag 12 en vrijdag 13 mei. Ook zal er weer ruimte zijn voor broerzus foto’s zijn op de donderdag.
-

Afscheid groep 8

Jolanda is reeds in overleg met meester Robert in verband met het schoolkamp. Er is nog een
verzoek binnengekomen voor een bijdrage in de musical van groep 8. Verder zal er nog contact
worden gelegd inzake het afscheidscadeau.
Actie Chantal: Herinnering plaatsen op MijnSchool inzake Paasontbijt
Actie Chantal: Paastraktatie naar klassen brengen
Actie Jill: Eten, drinken en ijsjes regelen voor Koningsspelen
Actie Chantal: Regelen vrijwilligers, eten en drinken, inschrijvingen, medailles en rozen, etc voor de
Avondvierdaagse
Actie Jolanda: Afscheidscadeau groep 8 regelen
8. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
9. Afsluiting en datum volgende vergadering
De volgende vergadering zal zijn op woensdag 1 juni 2022.

Actielijst
Jill

11 april 2022
Eten, drinken en ijsjes regelen voor Koningsspelen

Chantal

Herinnering plaatsen op MijnSchool inzake Paasontbijt
Paastraktatie naar klassen brengen
Regelen vrijwilligers, eten en drinken, inschrijvingen, medailles en rozen, etc voor de
Avondvierdaagse

Jolanda

Afscheidscadeau groep 8 regelen

Marije
Acke
Alinda
Michelle
OV
School
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