
Notulen OR vergadering maandag 2 Maart 2020 

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

Diepemaat, Sandra Mensink, Jurgen Eijsink en Rachel Folmer (notulist) 

Team:   Anouk Besteman 

Afwezig:  Katja ter Huurne, Ilse oude Meijers, Judith Kroep, Wendy Mentink en Maarten 

Leuverink 

 

Marieke opent de vergadering om 20.04 uur. 

 

Mededelingen: 

Laatste paar x is het mis gegaan met de container van Langezaal. Deze stond op de 

verkeerde plek, was een open container i.p.v. een gesloten. Hier is contact over en zijn ze 

mee bezig. 

Juf Joyce en Juf Janke zijn beiden volledig hersteld gemeld. 

Er is van 7 kinderen nog geen ouderbijdrage betaald. Er zal een herinnering uit gaan, met 

een verwijzing naar Stichting  Leergeld. 

School fotografie, foto met silhouet wordt er uit gehaald. 

Notulen afgelopen keer: 

Deze zijn akkoord. 

Vanuit de actielijst: 

Actie geld genereren: Bij de Plus kunnen we stroopwafels kopen voor de actie. Bv. Verkopen 

voor €2,50 per pakje en 3 voor €7,00. Markus maakt een opzetje, Loes kijkt er naar en 

volgende vergadering werken we dit verder uit. 

Schoolfotograaf: Donderdag 23 april is bevestigd. Jurgen heeft wat navraag gedaan en vraagt 

een voorbeeldbrief bij school in Hengevelde, om uit te doen naar de ouders.  Anouk kijkt 

naar de draaiboek van de fotograaf en zal deze doorsturen. Aafke zal dan wel aangeven wie, 

wanneer, wat en waar alles kan. 

 

 

 



Vanuit de Ouderraad: 

Ingekomen post:  

Praktisch verkeersexamen is maandag 18 mei. Niek regelt dat ouders geïnformeerd worden. 

Er is een informatieavond waar Sandra naar toe gaat en ouders kunnen dan met vragen bij 

haar terecht. 

Lief en Leed: 

Er zal een kaart gaan naar de vader van Jesse Tempelman.  

Koningsspelen: 

Aanmelding is gedaan! Anouk mailt data naar de werkgroep. 

Pasen: 

Rachel mailt de werkgroep voor een afspraak. Draaiboek is klaar. Pasen zal op de dinsdag 

voor Witte donderdag gevierd worden, 7 april.  

Evaluatie Carnaval: 

Was op een korte dag en is als prettig ervaren. Ouders deden leuk mee en alles verliep 

soepel. De ouders zal nog om feedback worden gevraagd door de werkgroep. W.b.t. dat er 

geen optocht was door de wijk, waren m.n. kinderen uit groep 8 die er wat van hebben 

gezegd. Verder is hier weinig over gehoord. 

Schoolse zaken: 

Los van zaken eerder benoemd, zijn er geen schoolse zaken.  

Rondvraag: 

Loes: €350,00 van NL-doet (14 maart) is toegewezen. We willen graag plannen dat de 

speeltoestellen een likje verf krijgen of als er binnen nog wat moet gebeuren?  We moeten 

nog een datum plannen.                                                                                             

Schoolplein wordt in 2021 aangepakt. Omdat het openbaar is, kan je er meer subsidies voor 

aanvragen. Als er t.z.t. wat in nodig is vanuit de OR, kan Aafke dit vragen. 

Sluiting: 

Marieke sluit de vergadering om 20.40 uur. 

 

 

 
 


