
Notulen OR vergadering maandag 3 februari 2020 

Aanwezig:  Marieke Hulshof (voorzitter), Loes Hassink (Penningmeester), Maarten 

Leuverink, Lisette Diepemaat, Sandra Mensink, Judith Kroep, Wendy Mentink, 

Jurgen Eijsink en Rachel Folmer (notulist) 

Team:   Janke Lippinkhoff 

Afwezig:  Katja ter Huurne, Ilse Oude Meijers 

 

Marieke opent de vergadering om 20.04 uur. 

 

Mededelingen: 

nvt 

Notulen afgelopen keer: 

Deze zijn akkoord. 

Vanuit de actielijst: 

Wanneer de tuinploeg samen komt staat wel op de enquête/hulplijst. 2e Maandag van de 

maanden aug/sept en april t/m juli.             

Red jezelf, red een vriendje is een goed initiatief, maar waar we onlangs ook over hebben 

gesproken met Niek, waar ligt de prioriteit van school en waar ligt het bij de ouders. Het is 

niet haalbaar om zulke activiteiten te vaak te doen.                                

Rest van de actie lijst komt terug in de notulen. 

Vanuit de Ouderraad: 

Ingekomen post:  

nvt 

Lief en Leed: 

Er zal een bloemetje naar Ilse gaan. 

Evaluatie Sinterklaas: 

Groepscadeau is goed ontvangen.  De entree in de gymzaal heeft de Sint als vervelend 

ervaren. Zitten in de gymzaal, terwijl de groepen een voor een nog binnen moesten komen. 

Hier zal naar gekeken worden. 7 februari is de evaluatie van de werkgroep. 



Er wordt aangegeven dat er ook een school is waar men de ouders €5,00 mee krijgen en dan 

zelf een cadeautje halen voor hun kind. Dit is een idee dat meegenomen kan worden.          

Donatie aan natuurmonumenten is gedaan. De vrijwilligers hebben het leuk gevonden om te 

doen en zijn ook wat langer gebleven.            

Het stukje over natuurmonumenten in de nieuwsbrief is er niet meer van gekomen. 

Evaluatie Kerst: 

De kerstborrel ging goed. Financieel was er minder opbrengst, maar er waren ook minder 

mensen. Relatief gezien was de winst wel beter dan afgelopen jaren. Misschien moeten we 

overwegen om het eten helemaal te schrappen. Hier in ieder geval goed naar kijken. De soep 

viel goed in de smaak, maar er was veel over.                                                                                           

Iedereen heeft geholpen en het was gezellig. De verlichting was ook mooi. Maarten heeft 

een deel van de verlichting gesponsord. Onze dank hiervoor. 

Carnaval: 

Hier is de groep al druk mee en loopt. Er worden wat spellen veranderd, er zal wat 

vernieuwing zijn. Na de spellen zal er dit jaar PJ-podium zijn.                                                        

De optocht zal in ieder geval dit jaar geschrapt worden. Voor de onderbouw is deze vaak vrij 

heftig nog zo aan het einde van de schooldag.  Het laatste half zal er in de speelzaal een 

disco zijn en voor de onderbouw een film wie dat wil.               

Wellicht dat ze in de nieuwsbrief nog extra benadrukken dat kinderen wel met een versierd 

voertuig naar school mogen komen. Het drinken zal weer verzorgd worden in de klassen. Dat 

was laatste keer goed bevallen. 

Extra geld genereren: 

Kaarten: Loes heeft gekeken naar potentie, n.a.v. mr. Pencil actie. Er zijn 3,4 setjes per kind 

verkocht. Setje was €6,00 en €4,00 was voor mr. Pencil. Loes heeft een voorbeeld setje, 

enkele kaarten, setje van 6. Kosten om te produceren is €2,00 en we kunnen ze dan voor 

€4,00 verkopen.  De setjes die overblijven kunnen we dan extra setjes van maken en bv 

verkopen op de Mei-markt. Dat brengt dan ook weer extra op.             

Ook kunnen we bv een actie zoals Jantje Beton organiseren. Dat houdt in zelf een loterij 

organiseren, met kleine cadeautjes als prijs. Dit moet echter wel via de gemeente 

aangevraagd worden.                    

Nollen: Jurgen heeft hier navraag over gedaan, maar de chocolaatjes zijn dan €5,00 en €3,50 

is dan al voor Nollen.                                                                                                                

Stroopwafels: via de website is niet helder wat het rendement hiervan zal zijn. Het is ook een 

optie om zelf stroopwafels in te slaan via bv Sligro (dit kan via Loes) en Wendy zou eventueel 

wel een leuk kaartje er aan kunnen maken van de Paus Joannes o.i.d.  Of een labeltje laten 

ontwerpen door kinderen?? We willen wel kwalitatieve goede stroopwafels. Wendy zou ook 

wel bestellijsten willen maken hiervoor. Dan laten we vooraf bestellen.             



Na de meivakantie willen we de actie opstarten  

 

Schoolfotografie: 

Het wordt Ik-fotofrafie. Hij is langs geweest en had creatieve ideeën en was enthousiast. Ook 

de groep 8 foto kan hij doen (met silhouet en namen). Hij wil graag een opgave van hoeveel.  

Er is navraag gedaan bij de ervaring van de school in Hengevelde. Zij gaven aan dat de 

communicatie met hem niet altijd makkelijk was, maar met zijn partner wel oké was. Zij 

waren al met al tevreden met deze samenwerking. Er is contact geweest met Saskia Wolbers 

(OR van de school in Hengevelde) Er zal met haar ook afstemming zijn met betrekking tot het 

opstellen van de brief, daar zij dat al hebben gedaan.  Donderdag 23 april zal de 

schoolfotograaf komen. 

Schoolse zaken: 

De BSO is ingericht en de aankondiging stond in de nieuwsbrief. Het wachten is nu op de 

check van de GGD. 4 aanmeldingen is genoeg voor hun om te starten, maar ze hopen 

natuurlijk op meer aanmeldingen. 

Rondvraag: 

Maarten: Op de site staan nog de oude OR-leden. Rachel past dit aan.          

Maarten: Zou mooi zijn als er banners zouden kunnen komen, dat er a.s. zaterdag oud papier 

is. Deze kunnen dan aan de hekken van school gemaakt worden aan het begin van die week. 

Wendy wil deze banners wel maken, Maarten geeft de maten door.                                                    

Loes: Van 17 kinderen is nog geen ouderbijdrage betaald. Een paar ouders hebben dit met 

Aafke opgenomen, die zitten in de bijstand. 2 ouders hebben het ingediend bij de gemeente 

en dit is afgewezen. Ouderbijdrage is niet verplicht en daarom wordt het afgewezen. 

Wanneer men zou zeggen dat het is voor schoolreisje, zal het ws wel goedgekeurd worden. 

Dit kunnen we nog meegeven. Er is bij sommige mensen 2 x herinnerd en dit heeft wel 

geholpen. Er is wel beter betaald dit schooljaar. 

Sluiting: 

Marieke sluit de vergadering om 21.04 uur. 

 

 

 


