
Notulen oudercommissie  
Datum 16-11-2020 
Aanwezig: Elvira, Sara, Bas; Linda, Diane, Tanja, Jolanda, Hiske en Petra. 
Afgemeld: Gera 
 
Agenda 
Opening 
Mededelingen 
Notulen vorige vergadering 
Financiën 
Sinterklaas 
Kerst  
Rondvraag 
Afsluiten en nieuwe datum 
 
Verslag 
 
Agenda vastgesteld. 
 
Geen mededelingen 
 
Notulen vorige vergadering 
Notulen van vergadering dd 16-10-2020 vastgesteld. Deze kunnen op de site. 
Petra heeft ze gemaild naar Rianne. 
MR zoekt dringend nieuwe leden; deze kunnen zich voor 19-12-2020 aanmelden. OC kan ook nieuwe 
leden gebruiken. 
 
Financiën 
Bas meldt dat ouderbijdrage goed loopt. Er wordt niet bijgehouden welke ouders betalen; als 
daardoor dit jaar minder wordt betaald dan vorige jaren, dan zullen we dat volgend jaar anders doen. 
Pinpas van Boaz is geblokkeerd; er is een nieuwe pinpas. Boaz is nog rekeninghouder, maar er wordt 
een formulier ingevuld om hem hiervan te ontheffen. 
Kascontrolecommissie is bezig met controle van kas van 2019; dit is bijna afgerond. 
School heeft tekort voor schooljaar mede door kleine klassen. School vraagt daarom of de OC de 
kerstbomen wil betalen voor alle klassen. Dit zal ongeveer 1000 euro kosten. Afgelopen jaar hebben 
we de Kerstversiering voor de gangen geregeld. 
Dit jaar heeft de OC door corona weinig activiteiten die we kunnen ondersteunen; er is flinke 
financiële reserve. 
Er wordt besloten dat de OC deze bomen financiert. Marga zoekt de bomen uit en bestelt ze. 
 
Sinterklaas 
Op 4 december wordt Sinterklaas op school gevierd. 
Jolanda  vertelt dat Sinterklaas enthousiast is. Ook is er een piet. Alle regelzaken zijn geregeld. 
Op 25 woensdag 25 november om 19 uur worden pakjes op school ingepakt. 
Op 25 november overdag worden schoencadeautjes klaargezet, zodat die op 26 november in de 
schoenen zitten. 
Er is boodschappenlijst gemaakt voor 4 december. 
Op verzoek van school ipv speculaas -> taai taaipop. Aantal zakken blijft gelijk. Daarnaast 1 zak 
speculaas voor Sint en Piet. 
Op 4 december wordt ook direct opgeruimd. 
 
Kerst 



Kerstdiner wordt vervangen door Kerstontbijt. OC wordt gevraagd suikerbrood en krentenbollen te 
regelen. OC helpt mee met versieren, al gaan groep 8 en SKSG mogelijk meehelpen met versieren. 
Bedoeling is dat er minder versiering komt dan vorige jaren, maar wel elke gang kerstboom + lichtjes. 
Ook wordt voor elke gang een lichtgevende guirlande besteld door Marga. 
Marga overlegt over versieren met Sanneke, SKSG en Kerstcommissie (7 of 8 december). 
Er wordt gesproken over muziek door leden van OC, maar vraag is of dit corona technisch haalbaar is. 
Hier wordt verder over nagedacht in overleg met kerstcommissie van school. 
 
Rondvraag 
Geen punten. 
 
Nieuwe datum 
Maandag 11 januari 19.45 uur. 
Aandachtspunt is dan schoolproject met als thema ‘Andere landen’. 
Als eerder overleg nodig is, mail Petra of Hiske. 


