
Notulen 4 maart 2019 

 

 

Aanwezig: Jarno, Margriet, Gina, Tanja, Jannet, Juf Margreet ,Paulien en Karin 

Afwezig: Janna, Francis en Maaike 

 

1. Opening:   

Jarno opent de vergadering. 

 

2. Mededeling: 

Margriet vraagt of er wat kan worden gedaan aan het kwartier van de woensdagmiddag. Of 

bijvoorbeeld iedereen om 12:15 vrij of alle klassen om 12:30. 

Jarno vertelt dat Maaike stopt. Ze hebben een huis gekocht in Peize. 

Karin zegt dat zaterdag 2-3-19 de tussendeur naar het dorpshuis open was.  Hier moet de laatste 

die weggaat om denken. 

Zaterdag tijdens oud papier is er op school gekopieerd door het dorpshuis. Wordt dit ergens 

genoteerd? 

Schaduwdoek wordt besteld. 

Pannenkoeken dag zijn we voor aangemeld. Karin heeft dit gevraagd aan Juf Annemie. Nadere 

informatie volgt 

  

3. Ingekomen post: geen. 

 

4. Financiële stukken: Karin heeft de nota voor de Chromebooks betaald. 

 

5. Notulen van de vorige vergadering: 

Jarno bespreekt de actiepunten van de notulen. Zijn verderop in de notulen verwerkt. 

 

6. Diverse 

Henk / Sjoerd: We hebben namens de OR, MR en de kinderen een kaart en bos bloemen voor Henk 

en Sjoerd. Henk omdat hij de laatste tijd in de lappenmand zit en Sjoerd omdat hij zijn laatste dag 

heeft gehad. 

Schoolfonds / schoolreis: Schoolfonds is weer een herinnering eruit gegaan. Voor het Schoolreis 

geld wordt na 1 april een brief naar de ouders gestuurd. 

Pannakooi: Nog onbekend. Henk is niet aanwezig. 

Voetbal tenue: De OR heeft toestemming gegeven voor het aanschaffen van de MUTA 

voetbalshirts. Jarno gaat deze bestellen! 

 

7. Voorjaarsmarkt: 

1. Arjan is gevraagd voor het rad. Hij wil dit wel weer doen. Misschien dat Meester Stefan het 

eerste deel wil en kan doen. 

2. Twee week voor de voorjaarsmarkt wordt er in de groepsapp van de klassen gevraagd wie er 

een taart wil maken. Niet allemaal hetzelfde en 10 stuks is genoeg. 

Margriet maakt monchou 

Paulien maakt aardbeienkwart 

3. Paulien vraagt iemand uit Valthermond voor Bubble voetbal. Met een beetje korting. 

4. Zou leuk zijn als er een pamflet komt te hangen met wat we gaan kopen of hebben gekocht van 

het voorjaarsmarkt opbrengst. (chromebooks, schaduwdoek?) 

5. Langs de sponsoren week 14 + 15 (1 t/m 12 april) karin maakt de sponsorlijst compleet en 

stuurt hem dan naar iedereen toe. 

6. Bij de plantenlijst toevoegen waar we voor sparen. 

7. 10 april lotenverkoop. Alle OR leden om 16:45 verzamelen op school. 

8. Paulien heeft een ouderapp van alle ouders uit Stadskanaal. Hierin gaat ze vragen of de ouders 

loten willen kopen voor de voorjaarsmarkt (dit 10-04-2019) 



Margreet gaat de ouders uit Stadskanaal informeren doormiddel van de flyers die ook door het 

dorp gaan. 

9. Gina vraagt of er ook groente of fruitplantjes op de lijst kunnen komen. Margreet gaat kijken 

wat mogelijk is. 

10. Wie de meeste plantjes verkoopt krijgt net als vorig jaar een prijsje. Kinderen zijn dat extra 

gemotiveerd om te lopen. 

11. Margreet vraagt Fedde voor de kramen. 

12. Plattegrond maken met indeling waar alles moet staan. 

13. Tanja geeft aan dat ze misschien niet kan helpen. Ze laat dit nog weten. 

14. Margreet regelt de pannakooi. 

 

9. Rondvraag:  Margreet 26 juni komt de schoolfotograaf maar dan is er een plandag van de leraren. Dit 

gaan ze verschuiven.  

 

10. Volgende vergadering:  maandagavond 1 april 2019 (GEEN GRAPJE)!!!!! 

 


