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Notulen van de Ouderraadsvergadering gehouden op 13 februari 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, Annemarie Bakker, Sandra Brand 
Afwezig: 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 vergadering en in het bijzonder 
Sandra Brand die deze avond voor de 1e keer bij de vergadering aanwezig is.  
 
2. MEDEDELINGEN BESTUUR, DIRECTIE, TEAM EN O.R. 
TEAM: 
Indeling leerkrachten komende sporttoernooien: 
Voetbal: Sanneke 
Korfbal: Jacqueline 
Zwemtoernooi gaat niet door. 
OR:  
Helaas heeft Tanane Bakker aangegeven dat ze stopt bij de OR.  
 
3. FINANCIËLE POST 
Stand van zaken is onveranderd. Na de voorjaarsvakantie worden de 
herinneringen verstuurd. 
   
4. VERSLAG VORIGE VERGADERING 
De notulen van 9 januari 2018 worden doorgenomen en goedgekeurd.    
   
5. BINNENGEKOMEN POST / LIEF EN LEED 
Kaartjes zijn verstuurd. 
 
6. VOORBEREIDING FANCY FAIR 21 FEBRUARI 2018 
- versiering hal dinsdagmiddag 20 februari                                                     Annemarie/Diana/Dineke/Caroliene  
- boodschappen worden dinsdag geleverd, Caroliene regelt met Ina betaling  Caroliene 
- spellen worden tezamen met springkussen gebracht (dinsdag) 
- hele dag 21 februari aanwezig: Thérèse, Charissa, Caroliene, Natasja,  
  Annemarie, Diana 
- broodjes bij Boender worden opgehaald woensdagochtend  Annette/Beitske 
- bos bloemen ophalen woensdagochtend  Annette 
- doosjes mandarijnen ophalen (dinsdag)  Thérèse 
- woensdagochtend en begin woensdagmiddag restauranthoek opbouwen 
  en bepalen waar friteuses plaatsen afhankelijk van electriciteit  in overleg 
   4 friteuses (Beitske, Ina en 2 van Grada) 
- de prijzen voor de restauranthoek worden vastgesteld. Prijslijst printen:  Diana 
- prijskaartjes met verschillende prijzen bakkershoek:  Diana 
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 Actie: Datum en 
  paraaf: 
6. VOORBEREIDING FANCY FAIR 21 FEBRUARI 2018 (vervolg) 
- alle baksels komen op krijtbord. Neemt Annette mee (ook krijtjes a.u.b.)  Annette 
- sponsorbord wordt donderdag 15 februari gemaakt  Diana 
- met Liesanne bepalen waar de intekenlijsten komen in school en 
  wie daar bij gaat zitten (Hamster, 1 voetbal met pet en pot paaseitjes raden) Liesanne/Caroliene 
- op dag zelf bepalen hoe om te gaan met de voorraad tosti’s. Diepvries op  
  school zit vol. Koelboxen / koeltassen gebruiken?  allen  
  
7. VOORBEREIDING ACTIVITEITEN MAART: 
- pannenkoekendag gaat niet door 
- broodjes bakken op 26 en 27 maart? Indeling afhankelijk van planning Natasja, Dineke 
  paasvoorstelling voor heel de school. Na voorjaarsvakantie overleg. Charissa, Caroliene 
- paasontbijt op woensdagochtend 28 maart iedere groep in eigen klas. 
  Na de voorjaarsvakantie lijsten aan leerkrachten geven om in te vullen  
  hoeveel leerlingen, welke soorten drinken, allergieën, etc.  Annette, Annemarie, Dineke  
- 29 maart is een studiedag, 30 maart Goede Vrijdag. 
 
8. RONDVRAAG LEERKRACHTEN 
Geen punten. 
 
9. PAUZE 
Wordt overgeslagen. 
 
10. RONDVRAAG MR 
Geen punten. 
 
11. RONDVRAAG OR 
Geen punten. 
 
12. SLUITING  rond 21.15 UUR 
 
 
 
VOLGENDE VERGADERING 3 april 2018 


