
Notulen vergadering 5 juni 2018 

Aanwezig: Jarno, Tanja, Maaike, Margriet, Francis, Henk, Marianne, Ria en Karin 

Afwezig: Jannet, Janna, Francis 

 

1. Opening: Jarno opent de vergadering 

2. Mededelingen:  

Kerst:  Hoe gaan we dit volgend schooljaar doen? Voorstel is om dit op 1 dag te doen ( 

donderdagavond 20 december) met bijvoorbeeld een kerstdiner. Hoe en wat nog verder 

uitwerken. 

Maaike stopt na de grote vakantie eerst met de ouderraad. Wil wel helpen. 

Afscheid Gerard 19 juli: Gerard regelt dit verder zelf. Mocht er financiële ondersteuning van 

de ouderraad nodig zijn dan horen we dit.  

Oud papier: Oud papier woensdag 18 juli. Leraren kunnen niet lopen. De ouderraad lost dit 

zelf op. We laten het gewoon doorgaan. 

Planetarium: Kapteyn mobiele planetarium. Gerard heeft een aantal dagen gemaild voor 

2018 / 2019. Voorkeursdagen de dinsdag en de vrijdag want dan is de gymzaal beschikbaar. 

Besteding voorjaarsmarkt:   

• Henk komt met offerte T-shirts groep 1 en 2. Logo voorop het shirt is erg duur 

voorstel deze te vervangen door alleen SWS Oostermoer in letters.  36 shirts: 12 

maat 110 , 12 maat 116 en 12 maat 122. 

• Voetbalshirts: Henk heeft een offerte aangevraagd maar is nog niet binnen. Nog 

even afwachten. 

• Schaduwdoek voor over de zandbak van het onderbouwplein. Karin gaat dit 

uitzoeken en kijken wat de kosten zijn. Ouderraad helemaal met deze investering 

eens. Zandbak 3 bij 6 dus schaduwdoek moet groter zijn. 

• Pannakooi naast het voetbalveld. Henk gaat kijken wat het kost en wat er qua 

subsidie mogelijk is bij de gemeente. Misschien kan voetbalvereniging iets voor ons 

betekenen voor de aanvraag van subsidie. 

• Picknicktafels nog even mee wachten. Voetbal heeft misschien andere ideeën.  

• Wies de Boer is overleden. Namens de Ouderraad en kinderen van school wordt er 

een kaart gestuurd.  

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

4. Ingekomen stukken: Er is geen ingekomen post 

5. Notulen vorige vergadering 

- Niet iedereen had ze. Ging ook alleen maar over de voorjaarsmarkt. 

6. Evaluatie voorjaarsmarkt: Was super gezellig, mooi weer en eten genoeg.  

• Kadootjes waren een goede stimulans voor het verkopen van de plantjes. 

• Informatievoorziening nieuwe leerlingen ( Stadskanaal). Volgend jaar de kinderen 

van Stadskanaal een huis aan huis flyer meegeven die ze aan de mensen kunnen 

geven die plantjes kopen, zodat deze ook kans maken op de prijzen. 

• Meer kinderrondes. 

• Na de voorjaarsmarkt zijn er dingen zo in het magazijn neergelegd. Dit is niet netjes 

gebeurt. Henk gaat nu met Jarno vrijdag 8 juni het magazijn opruimen wat weg kan. 

• Tip  Tanja voor in de grabbeljurk: speelgoed waar ze meteen mee kunnen spelen. 

Jojo’s, fluitjes enz. 

• Grabbeljurk zat goed 

• Manden Jo liepen als een trein 1 x € 1 en 3 voor € 2.50 



• Wanneer de plantenlijsten eerder binnen zijn dan kunnen we de planten via Klok 

goedkopen inkopen. Dan wel de kosten van zelf vrachtwagentje huren waar de 

planten in kunnen. 

• Staat nog een doos met Bloemengieters in het magazijn. Deze vullen met een 

bloembol en het is een leuk cadeau voor de voorjaarsmarkt. 

7.  Schoolreizen:  Welke ouders vragen we. In eerste instantie ouderraad. Deze regelen de 

schoolreis en doen heel veel voor de kinderen. Daarna Luizenmoeders / Bibliotheekmoeders 

en klassenouders. 

De mevrouw van de kampeerboerderij op Ameland vond het een erg leuke groep. Leraren 

waren goed betrokken bij de kinderen. Complimenten!!!!! 

8. Rondvraag:  

Is er nog hulp nodig bij de schoolfotograaf 27 juni. Tanja, Maaike en Janna zouden eventueel 

wel kunnen. 

Wat doen we met Juf Birgit? We sturen eerst namens de Ouderraad een bloemetje. Dan over 

een paar weken even kijken of we een afspraak kunnen plannen om even langs te gaan. 

 

9. Volgende vergadering: nog niet bekend. Wordt na de zomervakantie tenzij er nog wat 

dringends te bespreken valt. 

10. Sluiting: Jarno sluit om 22:00 de vergadering 

 




