
Notulen vergadering 29-10-2018 

Aanwezig: Jarno, Ria, Francis, Margriet, Tanja, Gina, Paulien en Karin 

Afwezig: Jannet, Janna, Maaike 

 

1. Opening: Jarno opent de vergadering. Jarno heet Paulien en Gina van harte welkom. 

 

2. Mededelingen:  

- Margriet gaat nog door met de OR 

- Jarno vraagt Karin hoe het zit met oud papier halen, of we per auto betalen. Antwoord: 

Wij betalen niet per auto. Van de Hende stuurt een bon met het aantal ton en prijs per 

ton. Dit gaat op een formulier naar de gemeente en die betalen ons weer. 

- Waar is de sleutel die altijd in het laatje lag van de or. Voor oud papier. 

- Krijgt de OR ook een inlogcode voor het alarm? 

 

3. Ingekomen post: Begroting van Henk voor houtbewerking. 

 

4. Financiële stukken: Karin geeft een toelichting van het financieel overzicht 17 / 18 en 

begroting 2018 / 2019 

Investeringen: 

- Schaduwdoek 

- Shirts 

- Houtbewerking 

- Planetarium 

- Sintcadeautjes omhoog van € 8.50 naar € 10 

- Ria vraagt of het misschien leuk is om een abonnement te nemen op een tijdschrift zoals  

Quest Junior 

 

5. Notulen vorige vergadering: 

- Schaduwdoeken worden besteld. 

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

- 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. 

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

bezet????? 

-  

6. Oudpapier: de dagen zijn verdeeld. 

Woensdag 12 september  Jarno  

Zaterdag 13 oktober  Tanja 

Zaterdag 10 november  Margriet 

Zaterdag 15 december  Janna 

Zaterdag 26 januari  Jannet 

Zaterdag 2 maart  Karin 

Woensdag 17 april  ??? 

Woensdag 29 Mei  Paulien 

Woensdag 10 juli  Team / MR en OR   

 



7. Sinterklaas: 

Er zijn zoals het nu lijkt 6 vrijwilligers om piet te spelen. De kleur van de pieten zij zwart. 

Verhaallijn is nog niet bekend. 

Er moeten altijd 1 piet bij de Sint blijven. 

Jarno vraagt of er genoeg schminkers zijn. (Yvonne, Carola en Margriet). 

Karin vraagt aan Ria hoe het gaat met groep 5 omdat er nog kinderen zijn die in Sinterklaas  

geloven. Groep 6 gaat lootjes trekken en groep 5 doet mee met het circuit.  

Volgende vergadering wordt alles in detail besproken.   

 

8. Rondvraag: 

- 16 november Planetarium. Karin en Francis kunnen helpen en Jarno eventjes. 

- Verdeling activiteiten: 

1. Sinterklaas: Tanja, Francis en Paulien 

2. Kerst: Margriet, Tanja en Gina 

3. Voorjaarsmarkt: Karin, Janna en Paulien 

- Zakelijke ouderavond gaat via de mail. Ouders kunnen hierop reageren.  

- Jarno vraagt naar de stukjes voor in de blauwe boekje. 

Voorjaarsmarkt:  is ingeleverd door Karin 

Sinterklaas:  gaat Tanja maken 

Kerst:   Karin maakt opzetje en Margriet  maakt het af 

- Etentje or. Jarno doet weer een datumplanner in de lucht voor de maanden januari en 

februari. 

- Margriet vraag of de kerstcommissie (leraren Stefan en Anita) de volgende vergadering 

erbij kunnen zijn en uitleggen wat ze graag willen met Kerstviering 

 

9. Volgende vergadering:  maandag 19 november 2018 19:30 

Actielijst: 

- Karin en Jarno -> Schaduwdoeken 

- Karin -> Offerte van voetbalshirts  

- Henk -> Shirts van de begeleiders bestellen 

- Tanja/ Karin -> Stukje schrijven voor blauwe boekje 

 




