
13-12-2022 
Notulist: isa 
Voorzitter: robin 
Aanwezig: Wail,bo,caleb,robijn,robin,isa,gijs,niek 
Afwezig:britt 
 
+tops: wail: suprise superleuk caleb: suprise open maken leuk robin: leuk dat sinterklaas 
met de politieauto kwam gijs: vond de suprise superleuk en hij vind sinterklaas altijd goed 
geroganiseerd Niek: vond de suprise superleuk isa: superleuk suprise Robijn: suprises leuk 
bo: suprise heel leuk 
-tips:  Wail: er was niks voor mijn gluten allergie Caleb: vond dat er meer tijd voor de suprise  
moet komen Robin: vond dat er te weinig geld was gijs: iets meer versiering in groep 6 bij de 
grote beemd niek: sinterklaas iets meer bij bij groep 6 langs isa: ik hoop dat volgend jaar 
groep 8 naar buiten mag Robijn: die zijn al genoemd bo: die zijn ook al genoemd 
 
We hebben gesproken over de sint het raport de sponsorloop en de buiten activiteiten en 
de postbussen. 
Rapport++ 
Ik had een goed rapport 
Mijn rapport was beter dan ik zelf had gedacht 
De rapporten waren goed geregeld 
Rapport- -  
Het rapport was verwarrend 
Inloggen lukten niet 
Inloggen gaat moeilijk 
Jammer dat er geen procent staat (alleen maar voldoende of ruimvoldoende) 
Je kunt het rapport nietshowen aan bijvoorbeeld je oma (want die heeft geen internet) 
Je kunt het rapport niet vastpakken in je bed kijken 
Gym was vreemd in rapport 
Het is chaotisch 
Gestelde vraag: Wil je een rapport op papier of digitaal? 

Op papier: 8  
Digitaal: 0 
 
We willen weer een sponserloop gaan doen en dan dat de aula tot een theater om wordt 
getoverd. buitenactiviteiten bo en waíl de sport activiteiten ze hebben bedacht dat ze de 
sportdagen op het bord zetten maar ze moeten nog even naar meneer hub gaan meer 
boeken met paarden 9 januari gaan ze de subsidie aan vragen voor het achterschoolplein en 
dat kan 6 weken duren en  ongeveer zijn we klaar om te bouwen dat er een aantal keer 
wordt gevraagd of de pannakooi te vergroten maar daar is de ruimte niet voor sommige 
briefje die we krijgen zijn niet haal baar Levelwerk: bo gaat na vragen hoeveel tijd je krijgt 
voor 
 
Rondvraag: waíl wat gaan we doen met kerst 
Caleb: wat gaan we doen met carnaval 
Robijn: waneer openpodium 
 



22 december krijgen we tehoren wat de stand van de baterijen zijn; we hebben 1221,4 kg 
opgehaald! 
 


