
Notulen vergadering 4-9 

19:30 

 

Afwezig: Anja, Karin, Marloes, Suzanne 

1.Opening: 

Marjolijn heet iedereen welkom. 

2. Behandeling notulen vorige vergadering 

Geen bijzonderheden. 
 
3. Ingekomen stukken 
nvt 

4. Mededelingen directie en bestuur 

Kerst zal dit jaar gevierd worden op woensdag 20-12-2017, donderdag gewoon de gehele dag naar school, vanaf 
10:00 mogen de lokalen opgeruimd worden. 
 
 
5. Mededelingen penningmeester 
 
Brief voor de ouderbijdrage is eruit dus nu afwachten tot 1-10. Geld voor kamp groep 8 is aardig binnen 
 
Pascal is nog 2 jaar in ons midden als OV-penningmeester dus haar vraag is of iedereen er over na wilt denken 
om haar eventueel op te volgen. Monica geeft aan dit wel te zien zitten, rest denkt er nog over. 
 
De begroting en kosten overzicht is ons medegedeeld. 
 
Corry heeft verzoek gedaan voor een nieuwe liefst twee nieuwe huishoudtrappen. Er is verdeeldheid of dit bij 
schoolinventaris hoort of OV, daardoor is besloten om het 50/50 te gaan doen. Corry zal dit terugkoppelen. 
 
 
6. Verdelen commissies 
 
Zijn verdeeld en Anouk zal het overzicht maken, Marjolijn kijkt dit dan nog even na en dan zal het spoedig 
verstuurd worden. 
 
 
7. Schoolfotograaf 
 
Deze valt dit schooljaar op donderdag en vrijdag 26/27 oktober. Voor volgend jaar zal Fabiana kijken of er een 
optie kan worden genomen in september zo rond 2e schoolweek. 
  
8. Samenwerking 
 
Met het weg vallen van Dita zal er wat meer werk op de schouders van de andere komen aangezien zij bij een 
aantal commissies een hoop contacten had. Maar we gaan er met zijn alle voor met 100%, belooft een mooi 
nieuw jaar te worden met waarschijnlijk ook wat verandering bij bepaalde activiteiten. 
 
 
 
 
 
9. Nieuwe data’s 
 
Di 10-10 
Wo 29-11 
Do 18-1 
Do 19-3 
Di 15-5 
Do 21-6 
 



(door studiedag, overleggen van school zijn de maandagen en woensdag dit jaar wat weggevallen) 
 
Do 5-7 Afsluitend etentje 
 
 
10. Rondvraag 
 
Monica: drempel bij uitgang groep 3, kinderen komen enthousiast uit school maar vallen letterlijk uit de school 
kan hier wat aangedaan worden? Schoonmaakdeur staat ook nog vaak open waardoor ze daar ook nog omheen 
moeten. Corry neemt dit op met Anja 
 
Esther:  Waar moeten de fietsen van groep 6 staan? Hier is nog steeds heel veel onduidelijkheid over, Corry 
geeft dit door aan Anja en hopelijk komt er weer een mail met meer duidelijkheid 
 
Marjolijn: Of er weer een overzicht naar de ouders kan 2x per jaar met wanneer wat is. Zodra alle data’s bekend 
zijn zal dit worden gedaan. 1x overzicht van nu tot december en dan van Januari tot einde schooljaar. 
 
Corry: Schooltuin, wanneer wordt deze weer opgepakt. Helaas zijn de leden van deze klusclub er beide niet 
wordt nagevraagd. 
 


