
 

               

 

Notulen vergadering oudervereniging woensdag 2 juni 2021 

Aanwezig: Carolien, Carole, Mirna, Bea, Erica, Marcel, Sammy, Marieke 

Afwezig: Roxy, Marcella, Jolanda, Jan Jelle, Bianca.  

 

1- Opening 

Carole opent de vergadering. Een kleiner groepje vandaag vanwege een aantal 

afmeldingen.  

 

2- Notulen vorige vergadering (10 mei) 

Alle punten uit het vorige overleg komen nu langs op de agenda.  

 

3- Eindfeest  

De schoolreisjes gaan dit jaar niet door, vanwege Corona.  

Wel komt er een eindfeest, net zoals vorig jaar, alleen dan iets groter.  

Donderdag 15 juli is het eindfeest.  

Van de week is er al een overlegje geweest.  

Het feest wordt voor de groepen 1 t/m 7.  

De groepen 6 en 7 mogen naar Mariënhoeve.  

Voor de andere groepen is er dan ook meer tijd en ruimte op het plein.  

Naast het plein is ook het gymlokaal vrij, zodat we 3 activiteiten kunnen aanbieden.  

Op Mariënhoeve kunnen we ook 3 activiteiten organiseren, zodat er echt een uur per 

groep is.  

De voorbereidingen lopen goed.  

Er wordt gedacht aan activiteiten zoals een springkussen.  

Een sport clinic op Mariënhoeve. Ook is een idee om mogelijk met stichting binding 

en hun bus iets te kunnen doen.   

De ijskraam van vorig jaar was leuk, maar is best duur. Idee is nu een waterijsje en 

wat drinken en een chipje.  

Als rond is wat het feest gaat kosten, kunnen we nog kijken of en wat er mogelijk is 

voor een bedankje, zie punt 5.  

Actie: Carole zal bij Jan Jelle informeren naar het budget.  

 

4- Jaarafsluiting groep 8 

Dinsdag 13 juli is het eindfeest voor groep 8.  

Het plan is een BBQ.  

Ouders mogen op de dag zelf niet aanwezig zijn.  



De vraag is of de OV wel iets aan voorbereiding kan doen? Zoals budget, of helpen 

met de voorbereidingen, inkopen, aankleding, enz.  

Mirna geeft aan dat er dit jaar weinig ouderbijdrage betaald is. Hierdoor moeten we 

kijken wat we wel en niet kunnen doen. We zijn van mening om wel budget vrij te 

maken voor het eindfeest van groep 8. Mogelijk kan dit vanuit de reserve van het 

Lustrum bijvoorbeeld.  

Actie: willen de ouders uit de OV van groep 8 met Jolanda afstemmen?  

En dan kan Jolanda het met de groep 8 leerkrachten afstemmen.  

 

5- Afsluiting schooljaar, bedankjes  

Voor de kinderen: 

Sammy heeft samples opgevraagd. 2 soorten frisbees, een strandbal, een vangspel? 

Er is nu geen geld over om dit soort uitgaven te kunnen doen.  

Ook rijst de vraag of we wel iets moeten doen. En of de kinderen het wel echt 

waarderen. We vinden het belangrijk dat het eindfeest bekostigd kan worden en als 

er nog budget over blijft we kijken naar mogelijkheden voor een bedankje.  

We laten dit dus even afhangen of er nog budget vrij komt na het eindfeest.  

 

Voor de docenten: 

Zij waarderen het waarschijnlijk wel meer dan de kinderen.  

Maar hier ook even eerst de activiteiten afwachten of er dan iets van budget over is.  

 

6- Moestuin update 

Er is een gesprek geweest met Inge en Else over de moestuinen, zij zijn ook erg 

enthousiast. Else had het op haar vorige school aan de hand gehad. Zij heeft ook 

contact met iemand die meer weet over een ontdektuin. We gaan waarschijnlijk 

daarmee starten. Daarbij kun je denken aan een insectenhotel, wat bloemen en 

plantjes en stuikjes zoals bessen en druiven, die je kunt plukken.  

Zodra er meer duidelijk is, kunnen er mensen gevraagd worden om mee te helpen.  

 

7- MR 

Jolanda zit ook in de MR. Éen van de ouders heeft het plan om begin van volgend 

schooljaar, als start een feestje te organiseren. Dit willen ze samen met de OV doen. 

We moeten een link leggen tussen de MR en OV.  

Actie: Mirna neemt contact op met iemand uit de MR. Om even af te stemmen. Ook 

even vragen wat er in de loods zit 😊, mogelijk kunnen we daar ook dingen uit 

gebruiken voor het eindfeest.  

 

8- Samenwerking Oudercommissie Kinderopvang 

Carolien en Carole hebben een overleg gehad. De oudercommissie lijkt meer op een 

MR. Wel hebben beide directies aangegeven de wens te hebben dat wij als OV en 

deze OC verbinding met elkaar te maken.  

Nu wordt gedacht om in ieder geval voor de grote feesten te kijken of we samen 



kunnen optrekken. Zou kunnen zijn in de versiering of meedenken in het verhaal of 

eventueel in de werkgroepjes aansluiten.  

Aan het begin van het schooljaar een kalender maken wanneer wat is.  

Dan kunnen ouders uit de commissie van de kinderopvang zich intekenen op feesten. 

Van daaruit kunnen we dan kijken wat wel en niet werkt.  

Samenvoegen van de OV en Oudercommissie kan niet. Maar we kunnen wel samen 

optrekken bij de activiteiten (zoals Sint, Kerst, Koningsspelen, enz. ).  

 

9- Rondvraag 

- 

 

10-  Sluiting 

Iedereen bedankt voor zijn/haar tijd en inbreng. De volgende vergadering is op:  

Maandag 5 juli, 20.00 uur 

Dit is ook de laatste vergadering van dit schooljaar.  

 

 


