
 

 

Notulen Oudervereniging O.B.S. De Kring 

21-06-2022 
18:30 

Afwezig: Niemand 

1. Opening:  
Om half 7 begonnen met een afscheidsdiner voor dit schooljaar, met de pizzabus bij school. Heel 
gezellig en lekker.  
Om 1957u opende Jennifer de vergadering en gaf het woord gelijk aan Kim, die mededeelde dat zij 
helaas, door een cursus van 7 maanden waar ze niet onder uit komt, volgend schooljaar niet meer in 
de OV kan zijn. 
 

2. Behandeling notulen vorige vergadering 

Niks op de notulen van de vorige vergadering. Wel wordt er opgemerkt dat de voorstellen van de OV 
leden op de site van de Kring niet helemaal kloppen. Andrea neemt contact op met Richard om dit te 
laten aanpassen. 

3. Ingekomen stukken 
Bankpost en KvK. 
 

4. Mededelingen directie en bestuur 
Niks nieuws, wat nog niet bekend is.  
 
 

5. Mededelingen penningmeester 
Anouk, er is ruim EUR 14500 totaal binnengekomen dit jaar aan ouderbijdrage.  
Karin, wat er evt te kort was voor de schoolreis voor dit jaar kan eenmalig bij Edumare aangevraagd 
worden. Echter omdat wij te kort hadden en niet wisten of we wel of geen geld zouden krijgen, had 
de commissie schoolreis besloten om voor het geld wat we hadden een schoolreis te regelen. Dat 
werd dus Historyland. Daardoor bleven we binnen het budget en kunnen we geen aanspraak maken 
op die eenmalige toegift van Edumare.  
Andrea oppert om nog voor de zomervakantie een brief eruit te sturen naar de ouders voor de 
ouderbijdrage met een einddatum dat er een percentage binnen moet zijn, anders zal de schoolreis 
voor alle klassen voor dat schooljaar helaas komen te vervallen. De verhoging naar EUR 50 is 
goedgekeurd door de MR en directie, waarvan EUR 30,00 nu voor de schoolreis zal zijn. 
De resterende EUR 20 zal worden verdeeld onder de andere activiteiten. 
Hedy gaat checken bij de bank of er een betalingslink kan komen, waardoor ouders makkelijker 
kunnen betalen. 
 



6. Invullen commissies nieuw schooljaar 
Om te voorkomen dat het een lange avond wordt, zal iedereen een mail naar Jennifer haar prive mail 
adres moeten sturen in welke commissie zij / hij wilt zitten volgend schooljaar. Graag dit doen voor 
het einde van deze week (vrijdag 24 juni), zodat het bestuur alvast iedereen kan indelen. 
 

7. Nieuwe leden 
Er zijn 3 aanmeldingen binnen gekomen via de mail. Er wordt door een paar nog gevraagd binnen de 
groepsapp of er nog geinteresseerden zijn. De aanmeldingen via de mail zullen binnenkort gevraagd 
worden voor een gesprek. 
 

8. Mails 
Er was een mail binnengekomen van een ouder over de juffendag en of de OV hierbij betrokken kon 
zijn. Nu was het niet geheel duidelijk of het ging of de OV deze als activiteit kon overnemen of kon 
regelen dat het allemaal op 1 dag kan vallen (voor alle groepen tegelijkertijd). Maar de OV als 
betrokkene als activiteit is niet mogelijk, omdat het een vrijwillig feest is, waarvan de ouders zelf 
mogen kiezen of zij wel of niet een cadeau voor de leerkracht willen geven en wat ze willen geven. 
Mocht er worden gekozen voor een groepskado, dan zal dit onderling door ouders zelf moeten 
worden geregeld.  
Voor corona was het wel een dag die gezamenlijk werd gevierd door alle klassen, maar omdat dit niet 
meer mocht, ging iedereen deze dag zelf kiezen. Er kan wel aan de directie worden aangegeven of 
het mogelijk is dat dit wel weer op 1 dag kan. Dit zal gevraagd worden door het OV bestuur aan de 
schooldirectie. 
 

9. Avond 4-daagse 
Was een succes en er was veel gesponseerd. Er moeten wel nieuwe vlaggen van school komen. 
Fabienne (groep 3) gaat hier naar kijken, tevens ook voor een party tent.  
Er waren bij ’t Schrijveke boxen met harde muziek, ze hadden 2 boxen die iedereen overtrof. Advies 
is om hier een klacht bij KDO neer te leggen voor actie hierop.  
 

10. Survival 
Ook dit was een succes ondanks een verminderd budget. De kinderen hebben er niks van gemerkt en 
een super leuke dag gehad. Waar ze normaal een patatje kregen, hadden ze nu pannenkoeken die 
gemaakt werden door een paar ouders. En er vielen, door gebrek aan budget/betalingen, wat 
activiteiten weg maar degene die gedaan werden duurden langer. Hierdoor misten de kinderen niks. 
 

11. Afscheid Anouk, Sandra, Linda, Kristel, Amber, Marcia, Lucinda en Kim 
Eigenlijk stond het afscheid gepland als laatste, maar omdat Kristel weg moest werd deze nu gedaan.  
Karin had een super lief gedicht gemaakt en sprak deze uit en deze kregen we ook op papier mee. En 
namens het team van de Kring een Etos cadeau bon, prachtig thee pakket, waarvan op de theekop 
“de kring” gegraveerd was (door Karin) en een roos. Super lief ! 
Namens de OV kregen alle leden die vertrekken een afscheidskado.  
 

12. Rondvraag/samenwerking 
Jeanette: 
De ruimte in het hok van de OV wordt steeds kleiner, zeker nu er ook 2 koelkasten in gezet worden. 
Het hok is eigenlijk van de OV, echter wordt steeds meer door de school in gebruik genomen. Idee is 
om het hok volledig leeg te halen en alles wat van school er niet in hoort er uit te halen. De 
koelkasten moeten helaas blijven omdat er nergens anders meer ruimte is en er koelkasten nodig zijn 
voor de kinderen om hun eten voor tussenmiddag in te doen.  
Ook de spullen voor musical groep 8 kan er gewoon in blijven.  
Jeanette neemt contact op met Judith/Sherilyn wanneer dit kan gebeuren. Het liefste nog voor de 
zomervakantie.  



Ook is haar vraag wat er gebeurd met de overgebleven ijsjes die nu in de vriezer liggen. Maar die 
zullen gebruikt worden voor afscheid groep 8.  
Tevens vraag Jeannette waar de sleutels van de kast zijn. Dit is helaas ons niet bekend. Door corona 
moest de kast open en sindsdien zijn de sleutels weg. Het blijkt dat er helaas wederom spullen 
verdwijnen uit de OV kast. Idee om wederom een nieuw slot er op te doen.  
 
Linda, bedankt iedereen voor de leuke jaren en cadeau’s en zal weer als rendier verschijnen met 
kerst als dit nodig is "#$%. Uiteraard blijft ze wel beschikbaar mocht er hulp nodig zijn en dit mogelijk 
is.  
 
Kim, bedankt ook iedereen en zij is natuurlijk altijd weer welkom bij de OV. 
 
Marcia heeft niks, maar bedankt iedereen en vond het een leuke tijd bij de OV, een heel bedreven 
team.  
 
Hedy, heeft het gevoel dat er sommige bedenkingen zijn mbt de overname van het 
penningmeesterschap. Zij vraagt dan ook, mocht iemand zich gepasseerd voelen om zich te melden 
en hierover te spreken. 
 
Anouk, heeft nog steeds niks gehoord van de schoolreis groep 3 mbt de bonnen. Fabienne heeft dit 
aan Kees gegeven, ondanks dat dit altijd aan de penningmeester van de OV wordt gegeven.  
Er zal aan Kees moeten worden gevraagd hoe of wat hierover. Dit wordt opgepakt. 
 
Rond 2230u sluit de vergadering voor de laatste keer dit schooljaar met helaas heel veel leden die de 
groep zullen verlaten.  
 

 


