
 

 

 

 
NOTULEN 13 december 2021 
Via Teams, 20:00 uur 

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

1. Opening 

 

2. Mededelingen/Financiën 

 

a. Update betalingen schoolgeld: 2/3e is betaald. Wellicht begin nieuwe jaar berichtje in Info zetten.  

b. Update schoolreis: abonnementhouders €5,- terug gekregen 

c. Sinterklaas: €1170,-. Minder dan begroot: minder pieten en goed aan budget gehouden 

d. Update betaalsysteem: Geen update. Jolien is nog zo bezig met Parnasys systeem, dus betaalsysteem 

wordt waarschijnlijk pas volgend schooljaar.  

e. Terugkoppeling hesjes kleuters: feedback vanuit kleuters dat XS wel erg klein vallen over de 

winterjassen heen. Terugkoppelen naar bedrijf waar we besteld hebben. Ook even kijken wat de 

leraren vinden van de maten en eventueel bij bestellen. 

 

3. Terugkoppeling Sinterklaasfeest 

Terugkoppeling vanuit school, zowel boven- als onderbouw. Over het algemeen was iedereen heel enthousiast, 

goed georganiseerd. Toneelstuk werd enthousiast ontvangen door leerlingen, goed alternatief van het fysieke 

toneelstuk. Iedereen tevreden over de Sint in de aula. Pieten waren wat rustig, maar was ook wel zo richting 

Scouting gecommuniceerd.  

Piet op Kruidenlaan was een tegenvaller. Ze was heel terughoudend. Ze was ook een inval-piet, op laatste 

moment geregeld. Piet bij groep 8 deed het wel leuk, soepel en veel interactie.  

Sinterklaas was een topper. Veel interactie met de kinderen en op de hoogte van het journaal.  

Digitale Meet&Greet was heel leuk. Misschien volgend jaar per klas een Chromebook mee naar de aula om dan 

de zieke kinderen er zo bij te betrekken. Wellicht sowieso digitaal inbellen ipv langs de zieke kinderen gaan.  

 

4. Update Kerstviering 

Kerstversiering opgehangen. Kruidenlaan zou volgende ochtend versierd worden met hulp van Jerney. 

Kerstboom was incompleet, weinig versiering te vinden op deze locatie.  

Puntje van aandacht, om versiering te updaten in Kruidenlaan en goede boom daar neer te leggen.  

Kerst wordt een ontbijt. Ouders zouden zelf iets maken, maar leraren vonden dat risicovol ivm corona. Daarom 

ouders voor eigen kind een pakketje maken. Traktatie staat klaar → Chocolade lolly’s.  

Alle houdbare boodschappen zijn in huis. Drank kan op laatste moment nog bijgekocht worden.  

Eerst beslissing afwachten van kabinet mbt scholen.  

 

Zondag 9 januari om 10:00u ontsieren.  

 

 

 



 

 

 

 

5. Update Carnaval 

Johan met Eus contact gehad. Er is enquête vanuit de ouderraad doorgestuurd. Mbt bezoek Prins Carnaval en 

zijn gevolg: grootste gedeelte van het team vindt het toegevoegde waarde hebben. Lijntje uit voor Prins 

Carnaval, door Eus opgepakt. Rest heeft totaal geen haast, eerst afwachten hoe het gaat lopen ivm corona-

tijden.  

 

6. Rondvraag/Lief & Leed 

Geen lief & leed 

 

Amanda → Schoolfotograaf wie neemt dat over? @Marjolein gaat in januari een reminder mail sturen. Alle 

data staan vast, dus is puur contact onderhouden. En voor de dag zelf een schema maken.  

Dorien → de enquête die verstuurd is en moeten we daarvan iets terugkoppelen naar het team. Marjolein 

heeft een mail gestuurd naar Carla, maar niks van gehoord. Gaat een reminder sturen en vragen wat ze met de 

uitkomst van de enquête wil doen.  

 

7. Sluiting 


