
 

__________________________________________________________________________________ 

Aanwezig: Irma, Britta, Denise, Nuray, Tugba en Manon 

Afwezig: Britt en Sultan. 

________________________________________________________________ 

1. Opening vergadering: 

Denise opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en zo voor iedereen weer veel 

veranderingen, zo ook in de ouderraad. Lieke en Monique zijn gestopt met de 

ouderraad en wij willen hun hartelijk danken dat zij zich jarenlang voor de 

school en al onze kinderen hebben ingezet voor een leuk schooljaar. 

Daarom moet er binnen de ouderraad een nieuwe penningmeester en een 

nieuwe secretaris worden gekozen. Dus er vinden wat veranderingen plaats. 

Voorzitter: Britta 

Penningmeester: Denise 

Secretaris: Manon 

________________________________________________________________ 

2. Vaststelling agenda schooljaar 2021/2022 

Sinterklaas zal waarschijnlijk plaats vinden op: 03-12-21. 

Dit zal opgepakt worden door Britta en Manon. Indien nodig zijn er meedere in 

de ouderraad bereidt te helpen. 

Kerst, dit jaar mag de kerstmarkt helaas weer niet doorgaan ivm Covid-19. 

Wellicht kunnen we wel kerststukjes of kerstkaarten maken met de kinderen. 

Idee is om eventueel online stukjes te verkopen of op het schoolplein. 

Kerst op school zal iedereen die kan van de ouderraad helpen, daar zijn nog 

geen concrete plannen over wat we kunnen doen. 

 

 



 

 

Offerfeest / Suikerfeest daar gaan Nuray en Tugba kijken of er voor de 

kinderen leuke werkbladen kunnen komen en dat er misschien iets met hapjes 

en/of henna op school kan komen. Datum is nog niet zeker maar dit zal 

waarschijnlijk plaats vinden op 09-07-22. 

Carnaval op school daar gaan Britta en Manon samen voor zitten. Wij als 

ouderraad gaan ook proberen de Prins carnaval van Boxtel met zijn gevolg op 

school een bezoekje te kunnen laten brengen. Mits de optocht in Boxtel 

doorgaat gaan Denise en Manon kijken voor een mogelijkheid om een wagen 

te knutselen met de kinderen zodat we mee kunnen lopen op zaterdag met de 

kinderoptocht. ( mits er genoeg begeleiders zijn ) 

Pasen wellicht is het leuk om te kijken of we een paashaas op school kunnen 

laten komen zodat de kinderen paaseieren kunnen zoeken. Hier komen we nog 

op terug. 

Schoolreisje/speeldag mits dit door kan/mag gaan, gaan Nuray en Denise 

kijken of ze er een leuke dag van kunnen maken. 

  

________________________________________________________________ 

 

3. Algemene ouderraad vergadering op school 

Wij willen graag kijken of we dit jaar ( zgm ) weer een algemene OR 

vergadering op school kunnen plannen zodat wij ook kunnen laten zien wat er 

met de jaarlijkse schoolbijdrage gedaan wordt en jullie een beetje mee kunnen 

nemen in de organisatie en planning om er weer een leuk schooljaar van te 

maken.  

________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

4. Rondvraag: 

Er waren diverse ouders die het jammer vonden dat er bij ons op school niet 

echt een uitzwaai moment was. Bijv: uit het raam springen naar de volgende  

groep of elke groep van het schoolplein afvegen. Wellicht iets om mee te 

nemen naar het eind van dit schooljaar. 

Dit jaar aan het begin van dit schooljaar was er een leuk ontvangst voor de 

kinderen. Sommige ouders hadden liever gezien dat de kleuters als eerste naar 

binnen gingen want voor sommige was het de 1e schooldag, dus heel 

spannend.  

________________________________________________________________ 

 

5. Vergaderdata 

17-11-2021   19.30 uur 

09-02-2022   19.30 uur 

13-04-2022   19.30 uur 

22-06-2-22   19.30 uur 

________________________________________________________________ 

 

6. Afsluiting vergadering 

Denise sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid. 

Volgende vergadering: 17-11-2021  19.30  Amalia school. 


