
Notulen vergadering Oudercommissie De Feniks 

Datum 31-08-2020 

Aanwezig: Linda (VZ); Marga, Elvira, Jolanda, Diane, Gera, Bas en Joost (not) 

 

Agenda 

Financien: 

1.  afsluiten afgelopen 2 jaar  

2. nieuwe kascommissie 

3. Innen ouderbijdrage 

4. Kinderboekenweek 

5. Sint maarten 

6.Sinterklaasfeest 

7. Kerst 

8. Kartrekkers per punt 

9 WVTTK 

10. Nieuwe vergadering. 

 

Verslag 

1. Financiele schooljaar 2018-2019 is nog niet afgesloten. Linda vraagt dit na bij Boaz (vorige 

penningmeester). 

Bas licht financien 2019-2020 toe. Er is 800 euro meer uitgegeven dan ingekomen; het was 

de bedoeling om dit jaar meer geld uit te geven om projecten van school mogelijk te maken. 

Door corona is dat dit jaar niet gelukt. 

Ouderbijdrage blijft dit jaar gelijk. 

2. Er wordt een nieuwe kascommissie gezocht. 

3. Ouderbijdrage in coronatijd kan contactloos. De link hiervoor komt in de uitnodigingsbrief. 

Ook kunnen kinderen evt geld inleveren bij bv juf Betsie. Bas past de eerdere brief aan en 

stuurt die naar juf Alyt. Brief wordt 2 weken voor de herfstvakantie verstuurd: de week van 

maandag 28 september. 

4. Diane wil wel kartrekker zijn en boeken kopen. Er zal een historische optocht komen op 

woensdag 30 september. Diane, Bas en Gera kunnen en Bas gaat als mummie. Linda mailt juf 

Coby. 5 

5. Linda overlegt met Alyt over Sint Maarten. Ook dit jaar worden mandarijnen uitgedeeld. 

6. Onduidelijk hoe school dit jaar Sinterklaas organiseert. Linda zoekt via Alyt contact met de 

Sinterklaascommissie van school, zodat we bij het beleid van school aan kunnen sluiten. Wel 

wordt alvast een Sinterklaas commissie gevormd. Jolanda is kartrekker. Diane, Elvira, Marga, 

Gera , Linda en Joost willen wel helpen. 

7. Over Kerst wordt nog niets afgesproken ivm corona. 



8. Als corona aanhoudt en activiteiten dit schooljaar beïnvloedt, is het goed om te kijken of de 

oudercommissie dit schooljaar alternatieve activiteiten kan organiseren, zoals ontbijt buiten 

oid. 

9. Overig: Pietenpakken liggen bij Mirjam; worden al 2 jaar niet meer gebruikt. 

Maandag 5 oktober is dag van de leraar. Er mag alleen iets gezonds worden getrakteerd. 

Marga regelt dit. 

Seizoenstafels zijn nu leeg. Diane overlegt met leerkrachten of de tafels aangekleed kunnen 

worden (door kinderen/ leerkrachten of door OC). 

Jolanda noemt dat hesjes niet gedragen worden naar de Schooltuintjes. Goed dat dit 

nogmaals onder de aandacht van de leerkrachten komt! Linda noemt dit nogmaals naar Alyt. 

10. Nieuwe vergadering maandag 5 oktober 19.45 uur via Teams van de kinderen! Kleuters 

hebben echter geen account. Linda vraagt bij juf Rianne na of (de kinderen van ) Tanja en 

Gera een inlog kunnen krijgen. De leerkrachten kunnen ook via Teams aansluiten. 


