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Notulen OC vergadering woensdag 19 januari 2022

Aanwezig: Jennifer, Marion, Jessica, Melanie, Danielle, Sonja, Andrea, Irene en Simone

Voorzitter: Jennifer

Secretaris: Simone

Penningmeester: Andrea

Datum: woensdag 19 januari 2022 om 20:00 uur

Locatie: Digitaal

1. Opening

Vergadering wordt om 20:01u geopend.

2. Mededelingen / nieuwe agendapunten

* Er wordt gesproken over de communicatie in de OC. Uiteindelijk willen we allemaal

hetzelfde. Ons inzetten zodat we leuke activiteiten organiseren voor de leerlingen op

school. Laten we een leuke sfeer houden. Heb respect voor elkaar.

Iedereen is het hiermee eens.

3. Ingekomen stukken

Geen

4. Notulen vorige vergadering

Geen opmerkingen. Spellings- en taalfoutjes worden er nog uitgehaald

voordat ze op de website worden gezet.

5. Mededelingen team

* Er wordt informatie gegeven over de terugkomt en verlof van leerkrachten.

6. Mededelingen penningmeester

* Voor 23 leerlingen nog niet de OC betaald. 1 februari komt de volgende

herinnering.



* Van vorig jaar is er nog best wel veel geld over wat niet besteed is door

de coronaregels en activiteiten die niet door konden gaan. €1750 euro

(8,75 per kind). Voorstel van de penningmeester is om nog 1 leuke dag organiseren

voor de leerlingen van groep 1 tot en met groep 8. Er wordt ook genoemd  om het te

gebruiken voor meesters- en juffendag.

Dit geld mag niet zomaar besteed worden door de OC. Dit moet overlegd worden

met de ouders. De groep 8 van vorig jaar moet hier wel van op de hoogte worden

gebracht.

Penningmeester is nog niet op naam gezet.

Besloten is om een brief naar ouders van oude groep 8 en een brief naar alle

ouders van de leerlingen die nog op school zitten. Transparantie naar de ouders toe

vinden we erg belangrijk.

We dachten dat ouderbijdrage gelijk kon worden gehouden omdat we potje

overhadden, gaat dit dan nog wel lukken? Penningmeester gaat nog om tafel met

dagelijks bestuur om alles samen te controleren. Dit doen voordat brieven de deur

uit gaan.

7. Huishoudelijk reglement

Niet alle OC leden hebben het nog doorgelezen. Volgende vergadering

klap op geven.

8. Actie- en besluitenlijst
* Schaatsen: € 3,50 kost het en je kan een optie doen voor een data
Ivm de coronaregels zo laat mogelijk plannen.
* Lijstje nieuwsbrief met bedragen van activiteiten: besloten niet om in de
nieuwsbrief te plaatsen. Als ouders informatie willen zijn ze altijd vrij om deze op te
vragen.
* Lief en Leed lijst: volgende vergadering nieuw lijstje lief en leed door
bestuur ingediend.
* Allergielijst: elke leerling met een allergie heeft een trommeltje op school. Bij elke
activiteit moeten de OC leden letten op de allergielijst.

9. Activiteiten

* Evaluatie Sinterklaas

Schoencadeau: Zoen was verpakt in boterhamzakje. Vooral bij kleuters werd het een

geklieder in het zakje. Teruggekoppeld van ouders gekregen dat ze het er goedkoop

uit vonden zien. Blijkt dat ook veel ouders niet het complete schoencadeau hebben

gezien en het verhaal achter het schoencadeau niet wisten. Het is wel hygiënisch,

volgens de toen geldende coronamaatregelen, verpakt.

Er was gekozen voor een zoen omdat alle kindjes, ook met koemelkallergie, dit

mogen hebben.

Tip om mee te nemen naar volgend jaar: deel je idee in de OC en als er een verhaal

achter iets bedachts zit maak er een leuk bericht van en een foto voor op Kwieb



zodat ouders mee kunnen lezen.

* Evaluatie Kerst

Er waren een paar plannen + back-up plannen ivm corona, maar

uiteindelijk mocht er weinig ivm de coronaregels. Uit elke klas heeft een kind wat

voorgelezen uit de bijbel en daar is een filmpje van gemaakt. Dit filmpje was te

bekijken via een link die gedeeld is in de Kwieb.

Gelukkig mochten de leerlingen wel zelf gerechten meenemen voor de kerstlunch.

De klassen waren leuk versierd en de kinderen hebben een leuke middag gehad.

* Plan carnaval

Ivm de coronaregels zal elke groep apart naar de grote zaal gaan. Juf Jose en juf Ellen

zullen de gehele dag organiseren. In de onderbouw wordt er een activiteit

georganiseerd door de juffen en in de bovenbouw wordt Titus got Talent

georganiseerd.

Grote zaal wordt versierd door de OC leden. Helaas wordt carnaval dit jaar op een

donderdag gevierd ivm studiedag gepland. Hierdoor is het niet mogelijk dat de

carnavalsvereniging langs de school komt. Ontzettend jammer natuurlijk. Tip voor

volgend schooljaar om hier rekening mee te houden.

Er hoeven hierdoor dit jaar geen bedankjes geregeld te worden voor de

carnavalsvereniging. Wel komt er een verkleedprijs.

* Schoolreisje

Bussen en parken zijn geregeld. Geen wc in bus.

* Kamp

Gepland op 8-9-10 juni.

Accommodatie: ’t Bos roept.

Er moet nog wel een alternatief geregeld worden als het regent.

OC lid die kamp regelt houdt penningmeester op de hoogte van de financiën. Lijst

met activiteiten van vorig jaar wordt ook weer meegenomen.[

10. Rondvraag

Geen

11. Sluiting

21:32u

Volgende OC-vergadering staat op woensdag 9 maart 2022.


