
 
 
VERSLAG VERGADERING OUDERRAAD 
 
Aanwezig: Maaike van Alphen, Monique Lemmens,  Amber van Oers- Hornix, Lieke van Vught, 

Emily van Zon , Denise van Overdijk, Irma van de Wal en Monique Bakker    
Afwezig:  

 
 
Datum: 10-12-2018 
Verslag: Monique Bakker 

  
1. Opening en vaststellen agenda 

Maaike opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
2. Financiën 

Uitnodiging om de ouderbijdrage te betalen is openomen in de nieuwsbrief.  
 Lieke heeft de school aangemeld voor de Clubkas actie van de Rabo Bank.  
Er wordt melding gemaakt in de nieuwsbrief.  

 
3. Evaluatie eerdere activiteiten   

Sinterklaas Lieke  Emily, Lieke, Maaike en Monique B. 

Het feest verliep goed de optredens van de kinderen van de onderbouw waren leuk en de 

pietengym voor de bovenbouw ook erg geslaagd.  

Cadeautjes waren op tijd binnen en ingepakt. 

Volgend jaar rekening houden met de kinderen die voorschoolse opvang hebben en de 

drinkbekers voor in de koelkast ophalen in de klassen.   

Het draaiboek van het sinterklaas journaal uitwerken voor de juffen was veel werk. Ook wordt 

het programma in de klas steeds intensiever. Volgend jaar samen met de juffen overwegen wat 

we daar mee doen.  

 

4. Komende activiteiten   

Kerst op school   De hele OR, kerstvoorstelling regie Irma Koor Maaike en Amber  
Repetitie koor worden gedaan door Maaike en Amber 
Repetitie toneel wordt gedaan door Irma, toneel wordt opgevoerd in de walnoot tijdens de  
Kerst markt 15-12   kerst stukjes, Denise en Amber Kraam Lieke, Maaike en Monique B 
Er is druk geknutseld met de kinderen verder is alles voor de kerstmarkt goed voorbereid. We 
hebben er zin in.  
Carnaval op school  Lieke, Monique L en Emily. 
Er wordt na de kerst vakantie begonnen met de organisatie. 
Carnaval De optocht  Amber – thema = we letten op de kleintjes 
Er wordt na de kerst vakantie begonnen met de voorbereidingen. 

 

5. Actiepunten 
Nummer 92 Groen op het schoolplein.  
Er is overleg geweest met IVN, Wim Ruis, een organisatie die ondersteuning bied bij het maken 
van plannen en het verbinden van School, met voeding en samenwerking met ouderen.  



 
Er wordt contact gezocht met De Walnoot, de Kindertuin en de gemeente om te onderzoeken of 
we een gezamenlijk gedragen plan kunnen gaan maken. Daarna wordt afgestemd met Christoffel 
of er ook financieel ondersteund zou kunnen worden bij het uitvoeren van het plan. Subsidie kan 
worden aangevraagd bij het Prins Bernhard cultuurfonds.  
Nummer 93 Nieuwe schoolshirts.  

  Laatste keuzen mbt tot de shirts worden door gegeven aan La Moustache, ze gaan de shirts 
bedrukken. Fluor Oranje met de opdruk in het blauw aan de voorzijde. Er zijn 20 shirts die korter 
gemaakt moeten worden voor de kleuters. De shirts worden niet geleverd in kleinere maten in 
deze kwaliteit.  

 
6. Rondvraag  

Geen punten 

 
7. Sluiting 

 Maaike sluit de vergadering  

 Volgende vergadering is op 04-02-2019 om 13.00 op school 
 
 

 
 
 

 

 
Actielijst 
 

Nummer Datum Onderwerp Wie Gereed 

92 13-12-
2018 

Meer groen op het schoolplein – reactie 
van de gemeente  

Monique en 
Lieke  

April 2019 

93 15-06 
2018 

Nieuwe School T-shirts  Monique en 
Lieke 

December 
2019 

     

     

     

 


