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1. Opening en vaststellen agenda 
Maaike opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
2. Financiën 

 Er moet nog voor 63 kinderen de ouderbijdrage betaald worden.  

 De Rabobank heeft  120,00 overgemaakt in het kader van ‘Hart voor elkaar’. 
 

3. Evaluatie Sinterklaas en Kerst 

 Het bezoek van Sint en zijn Pieten was weer heel gezellig.  

 Kerst op school: Alle kinderen hadden veel lekkers meegenomen voor het kerstdiner. Dus 
dat was smullen in de klas! De kinderen hebben weer genoten. Ook de kerstmusical was 
weer geslaagd. De kinderen hebben een prachtige voorstelling gegeven met veel 
belangstelling van (groot)ouders en andere familieleden. 

 Ook al zijn kerst en Sint op school heel  leuke activiteiten toch zijn er ideeën voor 
vernieuwing. Op een later moment zullen hiervoor de plannen doorgesproken worden. 

 Kerstmarkt: 
-We waren niet zo tevreden over de plek van onze kraam. Het zou beter zijn als de 
kramen op een andere manier neergezet worden.  We hebben  het idee van een plein 
creëren rondom de kerstboom.  Het kan veel gezelliger ingericht worden.  Meer als een 
markt inrichten. Op het grasveld planken leggen zodat daar kramen kunnen staan. 
-De kerstmarkt was erg vroeg dit jaar. Het was erg kort na Sinterklaas gepland.  
-we hebben als ouderraad 150,00 aan Stephan geschonken. Dit is de opbrengst van de 
kerstmarkt wat aan buitenspeelgoed besteed kan worden. 
-Stephan neemt onze punten mee naar de evaluatie van de kerstmarkt. 
 
 
 

4. Carnaval 

 Vrijdag 20 januari komt de commissie bij elkaar om de carnaval op school te organiseren. 

Ideeën vanuit de ouderraad worden meegenomen naar het overleg. 

 Carnavalsoptocht: na lang beraad hebben we besloten dat we deelnemen aan de 

jeugdoptocht. We hebben gesproken over ideeën voor onze deelname. De 

optochtcommissie gaat er verder mee aan de slag. 

 Volgend jaar wil Monique Bakker ‘de kar trekken’ voor de carnavalsoptocht. 



 
 

 

5. Schoolreisje 

 De bussen zijn gereserveerd.  

 De bestemming is bekend, maar blijft nog geheim. 

 
 

6. Contract geluidsinstallatie 

 Stephan heeft het contract getekend.  
 

 
7. Rondvraag  

 Ouderhulp wordt volgende keer geëvalueerd  

 Kunnen we als ouderraad onze activiteiten op de facebookpagina van school zetten? 
Stephan gaat dit bespreken. 

 De ouderavond voor eventueel nieuwe aanmeldingen, op 14 december,  is door 4 
ouderparen bezocht. Waarvan 1 kind in ieder geval is aangemeld. 

 Anneke heeft mogelijk een vrijwilliger voor op school. Stephan geeft aan dat er wel 
iemand nodig is voor het helpen bij mondeling Nederlands met kinderen uit de 
onderbouw. 

 De poort blijft regelmatig open staan bij het buitenspelen bij de kleuters. Stephan vraagt 
hier aandacht voor bij het team. 

 Continurooster:  het traject is weer gestart. Voor het nieuwe schooljaar moet er een 
beslissing  genomen zijn. 

 Woensdagochtend is het voorleesontbijt. Burgemeester en wethouders komen die 
ochtend voorlezen. 

 Het roken bij de voordeur wordt verboden. 

 
Actielijst 
 

Nummer Datum Onderwerp Wie Gereed 

73 20-01-15 Mogelijkheden continurooster- vragenlijst 
ouders wordt verspreid 

Stephan Einde 
schooljaar 

85 02-03-16 Herkenbaarheid van de hoofdingang van 
de school 

Amber Maart 2017 

86 02-03-16 Meer groen op het schoolplein – reactie 
van de gemeente  

Stephan Februari 
2017 

88 13-04-16 Alternatief voor roken bij de ingang Stephan Gereed 

89 18-1-17 Aandacht voor het sluiten van de poort 
tijdens het buitenspelen 

Stephan Februari 
2017 

90 18-1-17 Mogelijkheden navragen voor activiteiten 
ouderraad op Facebook 

Stephan Februari 
2017 

 


