
Notulen vergadering 17-9-2018 

Aanwezig: Jarno, Pia, Francis, Margreet, Henk, Margriet, Tanja, Janna 

Afwezig: Jannet, Karin, Maaike 

 

1. Opening: Jarno opent de vergadering 

2. Mededelingen:  

- Jarno heeft een andere baan, vraagt na te denken over een vervanger 

- Margriet wil graag een jaar langer door (vera gaat van school) wil dan graag voor haar zus 

Marjan. De leraren gaan dit overleggen tijdens hun vergadering. 

- Jarno wil Karin vragen hoe het zit met oud papier halen, of we per auto betalen. 

3. Financiële stukken: Karin is niet aanwezig. 

4. Ingekomen post: Niks 

5. Notulen vorige vergadering: 

- Pia vraagt hoe het zit met het schaduwdoek, Karin en Jarno hebben hier onderling 

contact overgehad gaan dit verder regelen. 

- Picknick banken worden besproken, is nog geen duidelijkheid met de voetbalvereniging. 

- T-shirts zijn geregeld en al gebruikt. Voetbalshirts heeft Henk twee offertes van nog geen 

antwoord terug van Karin. 

- T-shirts voor begeleiders die mee gaan, Henk gaat dit regelen 2 keer M, 2 keer L, 2 keer 

XL. 

- Zand van de zandbak is bijgevuld, dit is genoeg het is niet nodig om het zand te 

vervangen. Planken zijn vervangen, alleen het net moet er nog over. 

- Pannakooi, Henk heeft een brief opgesteld voor de gemeente -> Francis gaat deze 

aanpassen. 

o De perenclub kan ook gevraagd worden voor een bijdrage. 

- Perenclub heeft gevraagd of kinderen willen helpen met het plukken van peren, school 

wil dit niet organiseren (geen verantwoordelijkheid) wil wel eventueel briefjes uitdelen 

en innemen(deze moet de perenclub dan zelf maken) 

- Kinderen hebben gevraagd of de musical ook in de kerk kan, dit jaar niet omdat er al was 

besloten om een diner te doen. 

- Kerstviering is dit jaar 1 dag, beslissing is al genomen en 20 december is het dorpshuis 

bezet. 

6. Oudpapier: nog niet alles is verdeeld, Jarno neemt de lijst mee om deze met Karin te 

bespreken. 

7. Nieuwe OR leden: Luciene wil eerst nog even wachten ivm verhuizing, misschien over een 

half jaar. 

Sjoerd vragen om een mail uit te doen voor nieuwe OR leden. 

8. 19 oktober schoolfeest: 

- 1800 uur tot 1930 

- Boodschappen regelt OR 

- Aanwezig: Karin, Margriet, Jannet en Janna 

9. Verdeling activiteiten: 

1. Sinterklaas: Tanja en Francis 

2. Kerst: Margriet en Tanja 

3. Voorjaarsmarkt: Karin en Janna 

10. Rondvraag: 



Sjoerd vroeg om een schema van de vergaderingen voor het hele jaar, door de OR werd 

aangegeven dat dit niet haalbaar is doordat er leden zijn die onregelmatig werken. 

11. Volgende vergadering: maandag 29 oktober 

 

 

Actielijst: 

- Karin en Jarno -> Schaduwdoeken 

- Karin -> Offerte van voetbalshirts  

- Henk -> Shirts van de begeleiders bestellen 

- Francis -> Brief van de gemeente aanpassen (pannakooi) 

- ……-> boodschappen voor het schoolfeest 19 oktober 

- Jarno -> lijst inkopen aan Jannet vragen 

- Jarno -> oudpapierlijst met Karin nakijken 




