
Notulen vergadering 17-03-2021
Ouderraad

Meerwerf "De Dijk"

Aanwezig:
Jill Groot, Tinus Jansen, Cynthia van den Born, Miranda Huisman, Jessica Mulder, Cristina Apan Vega

Namens het team:
Maarten Tromp, Marjan Huitinga

Afwezig:
Manon Bais, Denise de Smet, Joyce Angurel del Arco, Maudy Bron, Nadia Hoogland

1. Opening
19.35 uur

2. Post/mail
Geen post/mail

3. Notulen/ Actiepunten
Geen op of aanmerkingen

4. Nabeschouwing Verkleedfeest
Prima gegaan, kleinschalig.

5. Pasen
Setje van paashaas en 3 eieren bij action 300x, 0.99 cent per kind akkoord, Tinus gaat met morgen
met Action bellen, als het lukt neemt hij contact op met Denise.

6. Koningsspelen
Alleen in de klas, drinken en chips regelt OR, wordt nog gecommuniceerd in app wie dat gaat halen.

7. Schoolfotograaf (Ideeën)
Wij vonden het idee met kubussen op foto erg leuk, Jill heeft contact opgenomen met Ron, Ron had
aangegeven dat hij dit niet deed. Maarten neemt hierover alsnog contact over met Ron.

8. Mededelingen team
-Groep 1 / 2 B heeft  5 dagen quarantaine gezeten, enige groep tot nu toe. Zijn 4 tot 5 scholen dicht.
In de vakantie heeft iedereen preventief zich laten testen voordat ze weer naar school gingen, daar is
uitgekomen dat Simone en René positief getest waren, ze hadden geen klachten, Simone na 5 dagen
weer op school, René kwamen na 2 dagen de klachten, is goed ziek geweest.
-Formatie druk mee bezig, Komt budget waarschijnlijk voor vaste leerkracht. Dit houdt in dat er voor
een deel afscheid genomen wordt van dagjes mensen. Wederom weer ruimte probleem. Subsidie
aangevraagd voor 30.000 euro, om te kijken of er iets met de hal aangepast kan worden, soort college
zaal. Klusteam wordt hier ook bij betrokken.
-Er staat een Ideeënbus op school, mocht iemand ideeën hebben kan dat daarin.
-Maria is zwanger en gaat binnenkort met zwangerschapsverlof. We hopen volgend jaar dat Maria
zeker nog blijft, zijn erg positief over haar.
-Vrijdag pannenkoekendag, groep 8 is om 10.30 uur bij Golfstroom, ze hebben afspraak bij 1 groep,
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groep 8 buiten, groep golfstroom binnen, boter kaas en eieren op raam, en een dansje. Groep 3 heeft
placemats gemaakt, beide groepen 6 heeft vlaggenlijn gemaakt, groep 7 kaarten gemaakt.
-Schoolreisjes groep 7 en 8 een maand verplaatst. Rest van schoolreisjes afhankelijk Corona.

9. Rondvraag
Maudy stopt per direct met OR.

10. Sluiting
20.10 uur

Volgende vergadering 21 April

Actiepuntenlijst Wanneer/Wat wie gereed
Pasen 300 paashaasjes

bestellen Action?
Anders

Kruidvat/Lidl?

Tinus
Miranda?

“        “ Afspraak maken
inpakken

In Whatsapp gecommuniceerd

Koningsspelen 300 pakjes drinken/
300 zakjes chips

halen

In Whatsapp gecommuniceerd

Schoolfotograaf Idee kubussen met
Ron bespreken

Maarten


