
                                                  

 

 

 

 

Notulen vergadering Oudervereniging het Anker  

02-12-2020 

 

Aanwezigen: 

Carole, Marcella, Mirna. Jan Jelle, Marcel, Erica, Roxy, Sammy, Bea, Carolien, Jolanda. 

 

1: Opening 

 

Welkom door Carole, Fijn dat we een grote groep hebben vandaag. 

 

2: Mededelingen: 

Bea is aangemeld op de ALV. Welkom aan Bea. Bea is de moeder van Esmee uit groep 3, heeft op de 

vorige school ook in de OR gezeten en wil graag ook bij ons in de OR. De ervaring van Bea is erg 

welkom.  

 

3: Vorige Notulen 

Ledenvergadering is goed verlopen, jaarverslag is doorgenomen. Positieve vragen en feedback 

gekregen. MR was ook enthousiast. Ouderbijdrage is vastgesteld, was voor iedereen prima, geen 

discussie punten. 

 

4: Binnengekomen stukken 

Materialen oudervereniging. Jacqueline heeft Carolien aangesproken over de spullen van OR. 

Producten moeten worden uitgezocht, denk aan sappen, thee e.d. Jan Jelle en Marcel willen de 

spullen uitzoeken en weggooien wat nodig is.  

 Mirna heeft met Inge een afspraak gemaakt over de financiën, ze neemt dan gelijk de mappen mee 

naar school.  

Notulen op de site laten zetten door Jacqueline!!!! 



 

6: Sint en kerst update: 

Hoe gaat het met Sinterklaas. Alles is klaar en op school. Er wordt een schatkamer gemaakt. Er komt 

een sinterklaas met 1 Piet, in de gymzaal. Ze gaan per klas naar de gymzaal, zodat de Sint in de 

gymzaal kan blijven zitten. Het schoen zetten was leuk, veel complimenten gehad. 

Kerst, Er is afgesproken dat de ouderraad niet gaat versieren omdat we niet in het pand mogen. 

Podium wordt gebruikt voor een kerst musical. Per klas worden een paar kinderen uitgenodigd om 

mee te doen met de musical. Als het goed is komt er een link waardoor ouders mee kunnen kijken 

met de musical. Vanwege AVG moet er gekeken worden of dit naar alle ouders kan, of alleen naar de 

ouders van kinderen die mee doen. Er komt een ontbijt en geen diner. Omdat er geen eten klaar 

gemaakt mag worden en omdat er anders teveel ouders op het plein zijn om op te halen. Het ontbijt 

wordt verzorgd door de ouderverening. Alle boodschappen doet Bianca. Ontbijt wordt in pyjama stijl  

gedaan. Het budget voor kerst wordt hierdoor wel fors overschreden, terwijl er geen ouder borrel is.  

Omdat dat nu niet kan, wordt er gekeken naar een alternatief om iedereen een fijne kerst te wensen. 

Het idee van kerstkoekjes is ontstaan. Josje vragen of haar man iets kan regelen met betrekking tot 

de kerstkoekjes? Wat is het alternatief voor de bakker het niet kan doen? Er is budget genoeg voor 

de koekjes. Bea gaat bij Sligro kijken wat daar te koop is als alternatief. Als iemand een ander idee 

heeft wordt het op de app gezet. Zakje met Zuurstok, kerstbal, geluks koekje is tot nu toe het beste 

idee. Kijken of er lint in de opslag is als Jan Jelle en Marcel gaan uitzoeken. 

 

 

6: Stand van zaken van de Ouderbijdrage: hoe gaat het met betalen? Er is al heel veel betaald. Mirna 

is er druk mee bezig om alles te verwerken. In januari een herinnering sturen, voor het betalen van 

de ouderbijdrage. In de gaten houden of mensen een brief krijgen als ze nieuw op school zijn 

gekomen. Brief ouderbijdrage meenemen in de intake voor nieuwe ouders. Nieuwe ouders zouden 

een welkomst tasje krijgen, met informatie over de oudervereniging, de schoolgids en wat informatie 

over de school. Schoolgids staat wel online, niet op papier. Welkomst tasje is ook al even niet meer.  

Carole gaat informeren of we daar iets mee kunnen.  

 

7: Er is veel geld op de rekening. Mirna gaat met Inge in gesprek over het lustrum en de schoolshirts. 

De buffer is groot. Met z’n allen nadenken over een idee, waaraan we dit kunnen besteden. 

Misschien samenwerken met de leerlingenraad, die zijn bezig met herinrichting van het schoolplein. 

Wat gaan we doen met het bedrag wat aan het einde van het schooljaar eventueel overblijft. Party 

tent, verlichting kerst, meerdere spullen voor feesten inkopen, aankleding, materiaal. Eventueel 

bijdrage aan de schoolreis voor de kinderen. Iets speciaals doen voor groep 8 kinderen. Cadeautje als 

afscheid van de school. 

 

8: Leerlingenraad, in contact komen om ideeën uit te wisselen. Schoolkrant maken samen met de 

leerlingenraad. Lieke zit hierin vanuit de leerkrachten. Roxy gaat het contact met de leerlingenraad 

onderhouden vanuit de oudervereniging.  

 



9 Rondvraag 

Jan Jelle: Wanneer gaat de kerstversiering worden opgehangen. Maandag 7 december wordt de 

school in kerst sferen gebracht. Daarna gaan Jan Jelle en Marcel kijken wat niet meer nodig is. 

 

10 Sluiting 

Goede vergadering, veel besproken, nieuwe ideeën. Hopelijk wordt het een leuke december periode. 

We hebben nog contact over de kerst attentie.  Ideeën voor het budget zijn altijd welkom, op de app 

of op de mail.  

 

Iedereen hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2021 gewenst! 

 

Volgende vergadering maandag 11 januari 2021, 20.00 uur 

 

  


