
Notulen vergadering 19-11-2018 

Aanwezig: Jarno, Anita, Francis(eventjes), Margriet, Tanja, Jannet en Karin 

Afwezig: Gina, Paulien, Janna en  Maaike 

 

1. Opening: Jarno opent de vergadering.  

 

2. Mededelingen:  Geen 

 

3. Ingekomen post: Geen 

 

4. Financiële stukken:  Geen 

 

5. Notulen vorige vergadering: 

- Handleiding alarm ligt in ons bakje. Code is bekend bij Karin 

 

6. Kerst:  

Donderdagavond 20 december in het dorpshuis. Gymzaal is ook tot onze beschikking. Biljarten 

begint om half 8 in de middenzaal. Als het goed is de avond dan al afgelopen. 

Planning 

17:00 – 17:15 Kinderen + ouders aanwezig zijn voor muzikale opening van de onderbouw in de 

gymzaal. 

17:15 – 17:30 Ouders gaan weg en kinderen lopen langzaam naar de eetzaal naar hun plek. Bij 

binnenkomst krijgen ze een glas met kinderchampagne 

17:30 – 18:30 Voorgerecht en Hoofdgerecht 

18:30 – 18:45 Toetje 

18:45 – 19:00 Ouders komen weer voor de muzikale sluiting bovenbouw met koffie/thee of 

warme chocolademelk met wat lekkers. 

 

De leraren van alle klassen laten de kinderen een briefje schrijven met 3 gerechten wat ze 

graag zouden willen hebben. Een voorgerecht / hoofdgerecht en een toetje. Er is sowieso 

patat dus dat hoeven ze niet te noemen. De briefjes van de kinderen inleveren bij Juf Anita of 

meester Stefan. 

 

Aankleding / aandachtspunten:  

- Versierde boom in het midden van de eetzaal. 

- Vragen aan Annemie en Pia of ze de versierde boomtakken weer hebben 

ingeleverd (lampjes en decoratie) zo niet dan zo spoedig mogelijk aan 1 van 

de or leden overhandigen. 

- De kleedkamers van de gymzaal dienen als garderobe 

 

Idee voor volgend jaar: 

Kerstcafë: 

Kinderen eten in de klas en de ouders krijgen soep met broodje en drankje. 

 

  



INDELING KERST 

  



 

 

7. Sinterklaas: 

5 december 

 

Er zijn 5 pieten: Simone, Lauree, Laura en 2 heeft Francis geregeld. Er zijn genoeg pietenpakken 

aanwezig. 

De Sint komt om 8.30 aan in een boerenrock Limo. Jarno haalt deze samen met Tanja op 

dinsdagavond 4 december. Jarno gaat in de limo rijden (heen en terug naar zijn huis) 

De pieten komen om 6.45 bij Jarno dan koffie en schminken. De pieten van Francis komen om 

7.30 met pietenpak al aan.  Er zijn genoeg schminkers (Yvonne, Moniek, Margriet ????) 

Sjoerd doet de Intro van Sinterklaas. 

Wanneer de Sint er is gaan we eerst hem muzikaal ontvangen in de hal van school. Daarna start 

het parcours. Er moeten 2 cadeautjes komen met cup cake versieren erop. Loopt goed. 

Karin gaat de activiteiten aan Pia vragen en dan er vrijwilligers bij plaatsen. Karin maakt de cup 

cakes en koopt de versiering. Parcours duurt ongeveer tot 11 uur dan gaan de kinderen naar de 

klas. De Sint vertrek tussen 12:00 en 12:15. 

Groep 1 t/m 5 gaat het pieten parcours doen. Groep 6 t/m 8 gaan lootjes in de klas doen. 

Groep 8 helpt eventueel ook mee met de spelletjes van het parcours. 

 

De kinderen van groep 6 en 7 leken het leuk om een activiteit te doen. Bijvoorbeeld 

pepernoten maken  en film kijken net als in de bioscoop. Dit wordt nog verder uitgewerkt door 

de leraren van groep 6 en 7.  

 

Rommelpiet komt op 29 november: We beginnen om 19:00 

Dan worden de schoenen gevuld van de klassen 1 tot en met 4 met een kleinigheidje. 

Groep 5 tot en met 6 gaan meedoen aan een spel. Paulien maakt hier nog nieuwe regels voor 

zodat elk kind in ieder geval een cadeautje krijgt 

Francis gaat kijken of het nog haalbaar is om een filmpje te maken waarin te zien is dat de 

pieten in school zijn. 

Idee is om de dingen uit het sinterklaasjournaal terug te laten komen. Bijvoorbeeld lege 

chocoladeletter doosje met een andere letter er door heen. Kleine chocoladeletters waar al een 

hap is van af gebeten. 

 

8. Rondvraag: 

- Kraam bezoek Maaike → afstemmen met Maaike voor een datum. 

- OR etentje iedereen heeft nog niet ingevuld graag doen. 

- De Hasselbraam heeft gevraagd of ze de oven af en toe mogen lenen. Dit kan 

alleen als hij weer schoon wordt afgeleverd. 

- Jannet vraagt waarom ze niet op de hoogte is gebracht van dat de inkoop niet 

meer bij haar ligt maar bij de verschillende activiteitcommissies. Is met de 

communicatie iets verkeerd gegaan. Had even overlegt moeten worden. 

Excuus. 

- Planetarium was erg leuk. Kinderen vonden het fantastisch. Plan is over 3 jaar 

weer. 

 

 



9. Volgende vergadering:  maandag 10 december 2018 19:30 

 




