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Notulen van de Ouderraadsvergadering gehouden op 9 januari 2018 
 
 
Aanwezig:  Diana Versteeg, Charissa Rijsdijk, Beitske Kaisis, Caroliene Bijl, 

Irina Tchekanova, Natasja van Steensel, Thérèse van der Pol, Dineke Visser, 
  Ramona Boeter, Annette Schipper 
Afwezig: Annemarie Bakker, Tananne Bakker 
Aanwezig namens het team: Liesanne Jansen 
 
 Actie: Datum en 
  paraaf: 
1. OPENING  
Charissa opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle aanwezige  
OR leden van harte welkom op deze 1e vergadering in 2018.  
 
2. MEDEDELINGEN BESTUUR, DIRECTIE, TEAM EN O.R. 
Team: 
Wordt later in de vergadering besproken. 
OR:  
- Partytent is aangeschaft, wordt binnenkort geleverd. 
- 17 januari om 8.30 uur de OR spullen uit de verhuisdozen overhevelen meerdere or leden 
  naar IKEAdozen. Charissa koopt deze in.  Charissa    
- De communicatie over de sporttoernooien gaat nog niet goed. Volgende 
  vergadering zal Liesanne lijst overhandigen: welke leerkracht  
  verantwoordelijk voor welk sporttoernooi.  Liesanne 
 
3. FINANCIËLE POST 
De aanmaningen voor de vrijwillige bijdrage worden na de voorjaarsvakantie  
verstuurd, de hoop is dat dan het restant volgt wat nog binnen moet komen. 
   
4. VERSLAG VORIGE VERGADERING 
De notulen van 28 november 2017 worden doorgenomen en goedgekeurd.    
   
5. BINNENGEKOMEN POST / LIEF EN LEED 
Diana zal kaartjes versturen. Diana 
 
6. EVALUATIE SINTERKLAASVIERING 5 DECEMBER 2017 
Alles is goed verlopen; het was goed geregeld met vervoer van de Sint 
en pieten. Ze zijn ook nog bij de zieke kids thuis geweest. 
Therese gaf wel aan dat er volgend jaar 2 OR leden moeten begeleiden.  
Zij heeft het nu alleen gedaan en dat was eigenlijk te zwaar.  
 
7. EVALUATIE KERSTVIERING 19 DECEMBER 2017 
Vooral positieve reacties vernomen.  
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 Actie: Datum en 
   paraaf: 
 
8. FANCY FAIR OP 21 FEBRUARI 2018 
Het draaiboek en ideeën worden besproken. 
Hulpouders worden gevraagd, per klas 4 nodig. Liesanne 
Ramona gaat de spellen via de opgegeven website bestellen. Ramona 
Diana laat nog definitief weten of Rad van Fortuin geregeld is. Diana 
Charissa gaat een begroting maken voor de catering tijdens Fancy Fair. Charissa 
Alle OR leden gaan proberen zoveel mogelijk de producten te laten allen 
sponsoren door de lokale ondernemers (zowel prijzen voor Rad van 
Fortuin als voor de catering tijdens de Fancy Fair).  
Aankondiging van de Fancy Fair via grote letters op het raam kant van park 
21 februari 16 – 19 uur Fancy fair Natasja 
Volgend overleg met leerkrachten op 22 januari na schooltijd Diana/Ramona/ 
 Caroliene 
 
9. VOORBEREIDINGEN ACTIVITEITEN MAART: 
- pannenkoekendag 16 maart: wordt volgende vergadering besproken  
- broodjes bakken 26/27 maart: volgende vergadering datum overleg afspreken 
- paasviering 29 maart: wordt volgende vergadering besproken 
 
10. RONDVRAAG LEERKRACHTEN 
Geen punten. 
 
11. PAUZE 
Wordt overgeslagen. 
 
12. RONDVRAAG MR 
Geen punten. 
 
13. RONDVRAAG OR 
Geen punten. 
 
14. SLUITING  rond 21.25 UUR 
 
VOLGENDE VERGADERING 13 februari 2018 


