
Notulen vergadering 12 maart 2018 

Aanwezig: Jarno, Karin, Tanja, Jannet, Margriet, Francis, Henk, Margreet, Gerard, Janna 

Afwezig: Maaike 

 

1. Opening: Jarno opent de vergadering 

2. Mededelingen: Er zijn geen mededelingen 

3. Financiële stukken: Er zijn geen financiële stukken binnen gekomen. 

4. Ingekomen stukken: Er is geen ingekomen post 

5. Notulen vorige vergadering 

- Er is een gesprek geweest met het dorpshuis. Er is een papier met afspraken deze moet 

worden ondertekend. Meina hoeft niet meer perse ingehuurd te worden, leraren 

moeten dit via de or regelen (Karin en Jarno zijn hiervoor aanspreekpunt) 

- Kapteyn mobiele planetarium -> Gerard kiest een datum en neemt contact op. 

6. Voorjaarsmarkt  

a. Karin vraagt Maaike of ze al gekeken heeft naar andere bloemen -> nee 

b. Vergunning is binnen 

c. Loten zijn besteld -> deze zijn voor 4 april binnen 

d. Inkoop koopt hetzelfde in -> Jannet mailt de lijst naar Margreet 

e. Spellen voorjaarsmarkt 

1. Springkussen 

2. Blikgooien 

3. Rad -> Henk gaat hem na kijken (Arjan Klaassens wil wel weer 

draaien) 

4. Enveloppenspel 

5. Grabbel jurk 

6. Sjoelen 

7. Centrifuge 

8. Sminken +nagellakken 

9. Zak lopen -> karin regelt zakken 

10. Opblaasbaar voetbalveld -> regelt Margreet 

11. Dorpshuis heeft nog oud hollandse spelletjes 

12. 4 op een rij 

13. Groene spelen staan spellen op -> margreet en Annemie kijken 

hierna 

f. Hamburgers + bolletjes -> besteld Karin 

g. Taarten -> maaike vraagt haar moeder 

h. Tent is besteld 

 

7. Rondvraag: Karin vraagt of het aantal personen voor Ameland wel goed is doorgegeven -> 

Gerard kijkt dit na. 

Of de eindmusical in de kroeg gehouden kan worden, dit vroegen ouders -> dit jaar niet 

omdat het een kleine groep is. 

8. Volgende vergadering 9 April 

 

4 April loodjes verkopen om 17:15 uur -> tot 19:00 uur 

Lagere groepen in het dorp lopen 

OR en leraren gaan mee. 




