
 

 

 

 
NOTULEN 20 september 2021 
Locatie Rubenshof Teamkamer, 20:00 uur 

Aanwezig: Nicole, Hanneke, Marjolein, Gaby, Anouk, Nicole, Dorien, Amanda, Johan, Mark, Tonnie 
Afwezig: Mariska 
 

1. Opening 

 

2. Mededelingen/ Financiën 

- 47 betalingen van schoolreis nog niet binnen, voornamelijk groep 5 

- Jaarverslag is af. Wetswijziging → school mag geen herinnering sturen voor ouderbijdrage of schoolreis.  

Je mag de ouders vanaf dit schooljaar niet meer ‘verplichten’ om te betalen.  

- Excursie Anne Frank huis nog niet duidelijk of het doorgaat, vanwege de kosten.  

@Dorien gaat het navragen 

 

3. Wijzigingen 2021-2022 

- Hesjes: 
Zijn besteld. In elke klas komt een bak waar de hesjes in komen te zitten, ook voor de leraar. Daarna weer terug 

in de bak en aan het einde van het jaar inventariseren 

 

- Enquête: 

Wat zijn de reacties op de activiteiten voor corona, tijdens corona en na corona. Wat bevalt? Moet het terug 

naar hoe het was of zoals we het vorig jaar gedaan hebben?  

Volgend jaar Lustrum → wat willen we hiermee 

 

- KlasKado: 

Iedere klas krijgt €50,- om er iets extra’s voor de klas mee te kopen (buitenspeelgoed, springtouw, elastiek). 

Komt uit de ouderbijdrage. 
 

4. Check activiteiten 2021-2022  
Activiteiten verdelen t/m carnaval:  

- Kinderboekenweek schrijver op school → Hanneke 

- Versieren Sint → Vragen of ouders mogen of dat groep 8 het weer doet. Eventueel op een zondagochtend, 

zoals met Kerst 

- ‘Ontsinten’ en kerstversiering → Sint weghalen op vrijdag 3 december.  

Kerst versieren kan eventueel een week later. 

- Kerstviering → Amanda en Nicole Salewicz.  

- Kerst weghalen → Even nog kijken wanneer 

- Versieren carnaval 

- Carnaval → Johan 

 

 

 



 

 

 

 

5. Update Schoolreis 

- Prehistorisch dorp (24 september) → vastgelegd en deel al betaald. 8:30u zijn de bus er, vertrek 8:45u. 

15:15u terug op school. Brengen en halen qua ouders nog even afstemmen. Vaders mee en er mag een 

borrel gehouden worden.  

 

- Efteling (8 oktober) → 4 bussen, OR aanwezig. Om 8:30/ 8:45u bussen aanwezig, 9:00u vertrek. Om 15:30u 

terug op school. Nog oplossen hoe de abonnementen te behandelen; leerkrachten zelf lijst bijhouden wie 

een abonnement heeft?  

’s Ochtends de pasjes bij de leerkracht inleveren (op eigen risico), zodat we kunnen zien wie een 

abonnement heeft. Dit vanwege de terugbetaling. Borrel na Efteling??  

 

6. Uitje naar Amsterdam dit schooljaar (Gr7&8?)  
Excursie Anne Frank huis nog niet duidelijk of het doorgaat, vanwege de kosten. @Dorien gaat het navragen. 

 

7. Kinderboekenweek  
Hanneke is aanwezig, hele dag niet nodig. Graag met Miriam afstemmen. 

 

8. Start met Sinterklaas 
Mail gestuurd naar de scouting. Aangegeven 3 december, maar verder geen details qua hoeveelheid en budget. 

Pakket Sinterklaasjournaal regelt Siriyana zelf. Leerkrachten gaven aan dat het vieren in de aula erg veel rust 

geeft. Misschien 2 kleuterklassen per keer, scheelt tijd. Begin oktober 1e vergadering met team.  

Kostuum eventueel ‘verkopen’ aan de scouting.  
 

9. Rondvraag / Lief & Leed 

- Geen Lief & Leed.  

- Schoolfoto kan Amanda niet meer doen.  

Data wel al gereserveerd en in januari contact opnemen met fotograaf.  

 

10. Sluiting 


