
Notulen OR vergadering maandag 02 november 2020 

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

Leuverink, Sandra Mensink, Judith Kroep, Wendy Mentink en Rachel Folmer 

(Notulist) 

Team:   Marjan Jansen en Judith Asbreuk 

Afwezig:  Katja ter Huurne, Lisette Diepenmaat, Jurgen Eijsink 

 

Marieke opent de vergadering om 20.03 uur. 

 

Mededelingen: 

Geen mededelingen. 

Notulen afgelopen keer: 

Deze zijn goed gekeurd en hierbij definitief.  

Vanuit de actielijst: 

Banners voor oud papier zijn ontworpen, voorbeeld is gedeeld en worden besteld. 

Beheer mail en enquête zal Rachel van Lisette overnemen en Rachel zal een afspraak 

plannen om dit overgedragen te krijgen.  

Marieke mailt met Aafke omtrent bedanken hulpouders via de nieuwsflits en uitleggen dat 

enquête nu niet uit gaat, maar zodra er weer mogelijkheden zijn, we zeker weer een 

enquête rond laten gaan en gebruik maken van hulpouders. 

Vanuit de Ouderraad: 

Ingekomen post:  

Geen. 

Sinterklaas: 

De vraag is nog even hoe 4 december gevierd gaat worden. Of het ook fysiek kan of niet. Of 

er eventueel filmpjes gemaakt gaan worden. Ook is het nog even Sinterklaasjournaal 

afwachten, wat de verhaallijn zal zijn. Mocht het via video gaan, wil Patrick wel de Sint zijn. 

Fysiek pas vanaf volgend jaar. Het zal dit jaar in ieder geval een jongere sinterklaas zijn.  



Geld voor lootjes trekken is geregeld, speelgoed is besteld. Schoolcadeau zijn wat ideeën 

voor, m.n. buitenspeelgoed. Dit wordt z.s.m. definitief doorgegeven. 

Vraag is of de richtlijnen aangepast gaan worden, anders mogen er maximaal 3 personen 

extra op school aanwezig zijn. Dus een Sint en 2 pieten. School gaat over op roetveegpieten. 

Ouders mogen niet kijken dit jaar.  

JP v/d Bent stichting helpt met inpakken van het snoep. Er moet voorverpakt snoepgoed 

geregeld worden. Er wordt nog gekeken naar cadeautjes bij bingokaarten. Dit zullen 

cadeautjes worden onder de euro.  

Judith Hoogeveen verzorgd weer de kleding en baard. Cadeautjes via Top1Toys komen 

ingepakt binnen en hoeven alleen voorzien worden van namen. 

Voorbereiding kerst: 

De kans dat we het op het schoolplein kunnen vieren is klein. Misschien op het schoolplein 

een grote pan eten, waar de kinderen wat kunnen ophalen?? Alles samen vieren mag niet en 

dan zullen w.s. er filmpjes gekeken worden in de klas. Er moet gekeken worden hoe het 

diner vorm te geven. 

Lief en Leed: 

Geen bijzonderheden. 

Schoolse zaken: 

10-minutengesprekken zullen waarschijnlijk via Parnassis gaan, maar is even afwachten of 

dat allemaal kan. Parro is het programma dat ouders kunnen installeren. Niek en Aafke zijn 

er mee bezig. 

Vraag is of Parro ook iets is waar de OR naar ouders toe zouden kunnen communiceren?  Dit 

wordt nagevraagd. Ook omdat bv groep 1 geen nieuwe groepsapp meer heeft van ouders. 

Dit zal komen te vervallen. 

Werkgroep rapporten is druk geweest met de rapporten en a.s. vrijdag worden deze weer 

besproken. Opzet er van is al rondgestuurd. 

Rondvraag: 

Geen vragen. 

Sluiting: 

Marieke sluit de vergadering om 20.28 uur. 

 
 

 


