
 

 

 

NOTULEN 18 januari 2021 

Aanwezig: Leonie, Nicole, Tonny, Johan, Dorien, Gaby, Jerney, Amanda, Marjolein, Nicole & Anouk 
Afwezig: Mark, Jolanda 
 

1. Opening: 

Anouk kijkt mee met de vergadering.  

Ze heeft interesse, wil misschien komen helpen bij de Ouderraad en speelt ook bij de Rubensbende.   

 

2. Mededelingen/ Financiën: 

a. Mededingen:  

o Opnieuw oproep in Nieuwsbrief om voorzitter te vinden.  

Leonie wil na de zomervakantie stoppen met haar voorzitterschap en uitgeschreven 

worden. 

o Jerney besloten om te stoppen met ouderraad liefst zo snel mogelijk.   

Marjolein neemt notulen over/ Nicole S. wil Lief & Leed overnemen. 

Eindfeest (dit jaar wellicht anders ivm Corona) wil Jerney nog helpen/ overdragen.  

b. Financiën: tot nu toe 67% ouderraad bijdrage ontvangen – prima resultaat.  

Qua begroting €11.100 nodig om alles rond te rekenen voor dit schooljaar, zitten nu op 

€8723,-. Later dit schooljaar persoonlijk een herinnering via Rubenshof app sturen – 

effectief.  

Sinterklaas en Kerst binnen budget gebleven, Nicole komt later terug met details. 

 

3. Evaluatie Sinterklaas: 

Positieve feedback/ Gaby heeft het goed opgepakt (ondanks Corona)/ fijn dat Jolanda nog meehielp.  

a. Pepernoten voorverpakt heel fijn, houden we erin voor volgend jaar.  

b. Sint en Piet via de scouting ook een succes. Johan geeft de tip om zover mogelijk van 

tevoren al bij de scouting wensen aan te geven – in sept start scouting met voorbereidingen.  

c. Sint heeft wel weinig gedaan met de input van de juffen, hij had veel te vertellen – maar 

pakte niet naar de aangeleverde informatie. (Johan vertelde dat Sint en Piet last minute nog 

gewijzigd waren, wellicht heeft dat hiermee te maken).  

d. Ook centrale punt in de aula was heel fijn, duidelijk voor alle klassen, ‘rust’ in de gangen. 

e. Groep 7-8 geholpen met versieren, is ook prima verlopen. 

f. Fijn dat Groep 5 bij de Sint op bezoek mocht, meer dan de helft van de klas gelooft nog.  

 

 

 

 



 

 

 

4. Evaluatie Kerst: 

Door de sluiting van de scholen, een snelle beslissing genomen om maandagmiddag de 

boodschappen bij Amanda op te halen en op school te zetten.  

Amanda heeft contact gehad met Sanne en doordat kerstviering anders en versneld is gevierd en 

valt er weinig te melden. Leonie heeft aangegeven dat het prima is en we hopen op een betere 

kerstviering 2021. 

 

5. Carnaval: 

Waarschijnlijk niks mogelijk ivm lockdown die in ieder geval tot 9 februari duurt.  

Johan en Marjolein nog aan het checken met Eus. Wellicht wat tips om feest te vieren in de klas. 

School niet vooraf versieren. Stel dat er toch iets mogelijk is kunnen we altijd ad-hoc iets versieren.   

  

6. Andere activiteiten: 

a. Koningsdag/ Koningspelen: is de eerstvolgende activiteit. Afwachten wat Corona doet. 

 

b. Fotograaf voor 2021 contacten – Leonie gaat hierover contact opnemen met Carla.  

Geïnteresseerden die het volgend jaar willen overnemen?  

Eventueel Amanda, komt Leonie aan het einde van dit schooljaar op terug tijdens de 

verdeling van de activiteiten. 

 

c. Schoolreis 2021 – Tonny gaat contact opnemen met Laura over 2021. Prehistorisch Dorp 

alvast vastleggen en aanbetalen ver voor de zomervakantie. Vaak korting voor april 

opgeven. Datum schoolreis 8 oktober? (2 weken voor herfstvakantie). Tonny checken met 

Carla of hier een standpunt over ingenomen is. Nicole kan bekijken wat er afgelopen jaren is 

betaald aan bussen. Plan maken voor kinderen met abonnementen (korting), meer initiatief 

nodig vanuit school hierover.  

 

7. Rondvraag: 

a. Kerstbomen en Sinterklaas spul.  

Opruimen: 31 januari 10:30uur – Leonie/ Marjolein/ Amanda/ Tonnie/ Mark.  

b. Lief en Leed: Dorien laat weten dat Marianne stopt als vrijwilliger op de Rubenshof. Jerney 

zorgt voor kaartje. 

Nienke en Heleen weggegaan, vanuit klas & school iets georganiseerd, prima zo.  

c. Squla: vanuit andere scholen wordt hier aandacht aangegeven. Kinderen mogen dit onder 

schooltijd gebruiken, maar wordt vanuit de school geen aandacht aan gegeven.   

Gynzykids wordt gebruikt in alle klassen.  

d. Contact tijdens weekend/avonduren: communicatie in werkgroepen liever niet in 

avonduren en weekenden. Zal met name over app-contact gaan. Vanuit Ouderraad is het 

prima als leraren binnen schooltijd antwoorden, maar i.v.m. onze werktijden is contact in de 

avonduren noodzakelijk om activiteiten te kunnen organiseren.  

 



 

 

 

Leonie bedankt iedereen voor zijn tijd en sluit de vergadering om 20.30. Volgende vergadering is 15-
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