
Notulen/actielijst vergadering Oudervereniging BS de Zonnesteen
Dinsdag 15 januari 2019

Aanwezig: Heidi, Ester, Marleen, Esther, Helma, Yvonne, Melissa
Afgemeld: Neeltje, Janneke

Notulen/actie  Wie
1 Opening door Esther

 - Welkom

2 Eventuele aanvullingen op de agenda 

3 Vaststellen notulen/actielijst vorige vergadering

 -  Het gewonnen geld van de BeGreen actie van de gemeente t.b.v. 
het groen op school is gestort. Peter heeft via de mail een klein stukje 
van de plannen gedeeld. 
De pannakooi is nog onzeker. De gemeente wil dat deze openbaar is 
maar de school niet. Er wordt nog naar een oplossing gezocht.

 -  Gonnie heeft contact opgenomen met Helma en zij gaan binnenkort 
samen naar de cyclus kijken en het budget. 

4 Post

5 Financiën

 -  Voor 8 kinderen is de schoolbijdrage nog niet betaald. Er is een brief 
‘op naam’ meegegeven met de desbetreffende kinderen, maar 
zonder resultaat. Helma zal dit bij Peter neerleggen omdat ze geen 
persoonsgegevens heeft vanwege de AVG-wet en dus de ouders 
niet persoonlijk kan benaderen. 
Een aantal ‘instromers’ hebben al wel betaald maar stonden nog 
niet op de lijst.

 - Begroting carnaval: € 150,-

6 Activiteiten / verloopactiviteiten
 
 -  Sinterklaas 

Deze activiteit wordt volgende vergadering geëvalueerd.

 -  Kerst
  *   Geen boom in groep 8. Dat vonden de kinderen jammer.  

Volgend jaar komt er iets nieuws in alle klassen.  
Update: er was toch een boom in groep 8.

  *  Herdertjestocht was heel leuk voor de kinderen en ouders. Nadeel 
was dat de leerkrachten niet veel van het geheel meekregen 
omdat ze op een post stonden. Maar 60% van de gezinnen heeft 
deelgenomen. Het was fijn dat er aan het einde papa’s en mama’s 
waren die mee opgeruimd hebben.

  *  Op vrijdagochtend werd er in sommige klassen wel iets gedaan en 
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in anderen niet. Dat was niet voor alle kinderen leuk. Vooral voor 
kinderen uit hetzelfde gezin waarvan de ene wel iets had en de  
andere niet. Er waren klassen die iets deden omdat ze genoeg  
zonnetjes verdiend hadden maar alsnog was het verwarrend.  
Misschien is het beter om als leerkrachten met elkaar af te stemmen 
om wél of niet iets te doen. 

 -  Carnaval
   Vorige week is er vergaderd. De ochtend zal ongeveer hetzelfde 

ingevuld gaan worden als vorig jaar. Eerst ontbijt in de klas en daar-
na vanaf groep 4 minute-to-win-it-spelletjes en in groep 1, 2 en 3 een 
modeshow. 
Misschien is het mogelijk om iets meer interactie te krijgen tussen de 
prinsen en de kinderen tijdens het ‘hos’-uurtje. Wellicht een wedstrijd 
voor het leukst verklede kind en leerkracht, beste danser, mooiste 
kleurplaat of zoiets dergelijks.  
De muziek wordt voorbereid. Het laatste half uur is in de eigen klas 
zodat de ochtend rustig afgesloten kan worden door de leerkracht.

 
7 BVL

 -  In februari heeft Heidi een gesprek met VVN.
 - Wat er met het filmpje gedaan wordt is nog niet bekend.

8 Rondvraag  

  -  Versierploeg: De vraag vanuit de werkgroep ‘Carnaval’ was of dat 
de versierploeg ook voor carnaval versiert. Afgesproken is nu dat  
de versierploeg de maskers ophangt en overige versiering op het  
podium e.d. en dat de werkgroep in de laatste week nog serpen-
tines over de touwen in de aula hangt. 

 -  Het verzoek vanuit een hulpouder was of alles in de OR-kast in gela-
belde dozen kon. Dit is niet meer nodig want Ester en Neeltje hebben 
alles opgeruimd en geordend terug gezet.

 -  Peter heeft nogmaals een verzoek gedaan om deel te nemen aan 
de Bergeijkse Koningsspelen of anders misschien met de Beatrix maar 
zowel de leerkrachten als de OR willen de Koningspelen rondom de 
eigen school en met alleen de eigen school.

 -  De bijdrage vanuit de OR voor het schoolkamp van groep 8 is  
vastgesteld op € 8,- per kind. 

9 Sluiting

Heidi

Melissa


