Notulen Ouderraad vergadering 30/11/20
Aanwezig:
Leonie, Nicole, Jolanda, Gaby, Amanda, Tonnie, Mark, Jerney, Marjolein, nieuw OR lid: Nicole
1. Opening
Leonie heet iedereen van harte welkom op de vergadering. Er is een ouder bij de vergadering
aangeschoven. Nicole heeft interesse in de activiteiten van de ouderraad. Zij stelt zich voor aan alle
leden. Leonie legt kort uit wat de OR precies inhoudt.
2. Mededelingen/Financiën
Ouderbijdrage komt zeer netjes binnen, we zitten op ongeveer op 56% van de begroting. In het begin
kwamen alleen ouderbijdragen binnen van het oudste kind. Leonie heeft een extra bericht geplaatst
op de facebookpagina van de ouderraad, dat de brief voor het hele gezin telt.
Ook worden de brieven aan nieuwe leerlingen meegegeven. De kinderen die nieuw instromen vanaf
januari krijgen de brief mee van € 14 euro.
De OR heeft besloten om de 800 euro die begroot was voor kleuterdag 2019 terug te geven aan de
kleutergroepen. Zodat de kleutergroepen er iets moois voor terug krijgen. Marie-Claire heeft in
overleg met de andere kleuterjuffen buitenspeelgoed besteld en spullen voor in de klas. Hier krijgen
wij nog een factuur. Naderhand ontvangen wij foto’s zodat dit op de facebook pagina van OR en in de
nieuwsbrief door gecommuniceerd kan worden aan de ouders
3. Sinterklaas
Vrijdag 4 december viering Sinterklaas, vorig jaar hebben wij sint en pieten zelf ingezet. Daar hebben
we afscheid van genomen omdat sinterkaas er mee stopte. De werkgroep is op zoek gegaan naar een
alternatief, Sinterklaas in te huren via scoutinggroep.
Door de maatregelen gaat sint niet op klassen bezoek, klassen 1 t/m 5 gaan op bezoek bij de sint in
de aula. Tijdschema is opgesteld, 15 minuten per klas. Starten om 9 uur met groepen 5 i.v.m.
surprise. Om 13.00 worden de pieten en Sinterklaas teruggebracht naar de scouting Jolanda gaat 4
december langs de zieke kinderen thuis om cadeau/ pepernoten te brengen.
Het inpakken van de klassencadeautjes ging vlot met OR leden. En wellicht iets om voor volgend jaar
weer te doen. Pepernoten zijn besteld allemaal voorverpakt i.v.m. de maatregelen rondom corona.
Versierochtend groepen 7 en 8 laten helpen is goed bevallen. Ze deden goed mee en luisterden goed
naar alle aanwijzingen
Gaby geeft aan dat het inhuren van Sinterklaas en pieten ontzettend veel rust geeft aan zowel het
team als OR-leden. De OR stelt vandaag vast dat het inhuren van de Sint vast wordt opgenomen in
het draaiboek. Rommelpieten zijn in alle klassen geweest en de mandarijnen waren volledig
gesponsord door Lidl Nederland.
4. Kerst
Amanda kerstontbijt: 7.45/8.00 inloop. Kinderen mogen met een lampje naar school komen. Ouders
maken zelf hun eigen ontbijt voor de kinderen. De ouderraad zorgt voor drinken zoals, yogi
chocomel, appelsap. Als extra heeft amanda bij de Nettorama een mini-stolletje geregeld voor elke
kind. Zondag 6 december gaan we de kerstbomen uit de garage halen en begint de OR met het
versieren van de wandelgangen. Amanda heeft contact gehad met Casper, de Kruidenlaan versiert
geheel zelf deze locatie naar wens, alles wat ze nodig hebben staat daar al.

5. Carnaval
12 februari carnavalsviering, hier moet nog een plan voor komen. De werkgroep weet nog niet weet
hoe ze dit met alle maatregelen in moeten vullen.
Rondvraag en lief & leed.
Er worden meerdere kaartjes en attenties gestuurd richting het team. Jerney zorgt dat dit voor het
einde van het jaar gedaan is, zodat Nicole de administratie voor de kerstvakantie klaar heeft.

Leonie sluit de vergadering om 20.34 uur. Volgende online vergadering is 18 januari 2021.

