
Notulen Vergadering OC De Feniks 

Datum: 30-08-2021 

Aanwezig: Linda (VZ); Petra, Hiske en Micha (school),Elvira, Diane, Bas, Jolanda, Joost (not), later ook 

Marga 

Afwezig:  Gera 

 

Agenda 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3.Vorige notulen 

4. Werving nieuwe OC leden 

5. Financiën 

6. Ouderbijdrage innen 

7.Commissie lijst 

8. Website 

9. Kinderboekenweek 

10. Sinterklaas 

11. Lustrumfeest  

12. Rondvraag 

13. Afsluiten 

 

Verslag 

1. Om 19.50 uur opent Linda de vergadering 

2. Geen mededelingen 

3. Nav notulen:  

Hesjes worden nu gedragen op school.  

OC mail is weer geactiveerd. 

School doet mee aan plantsoenloop 6 november (onder voorbehoud). Vorige keer regelde 

OC fruit en drinken. Volgende vergadering (11 oktober) worden hierover definitieve 

afspraken gemaakt. 

Gezien corona-omstandigheden zijn er nu geen mogelijkheden voor een Borrel/ BBQ voor OC 

leden. De 1ste vergadering MR (eind september) afwachten om hier definitieve afspraken 

over te maken. 

Laatste schooldag was succes. Popcorn was lekker. 



Notulen laatste vergadering hierbij vastgesteld. Worden op site gezet via Rianne; ivm verlof 

worden haar ICT taken overgenomen door Inger Koorenhof. Joost mailt de notulen naar 

Rianne. 

4. De moeder van Lotte wil in de OC als haar jongste op school zit. 

Verder geen aanmeldingen. Flyeren kan helpen. 

Hiske zal ouders Boris en Rifka vragen; die hebben aangegeven actief te willen worden. 

Op de ouderavond (onder voorbehoud van corona) kan ook aandacht aan OC worden 

besteed: filmpje of kraampje. 

5. Bas maakt jaarafsluiting. Bas en Joost hebben afspraak voor kascommissie. 

Bas en Joost zoeken uit of WBTR ook geldt voor OC; zo ja, maken zij dat in orde. 

6. Ouderbijdrage wordt opnieuw geïnd met betaallink. Bas maakt brief over deze ouderbijdrage 

inclusief betaallink en reden van verhoging. 

7. Iedereen kan zich intekenen in activiteitenlijsten via Teams. 

Leerkrachten hebben hier ook de contactpersonen vanuit school ingezet. 

8. Website moet geüpdatet. Joost mailt foto OC samen met notulen naar Rianne met vraag dit 

op website te zetten. Filmpje mailt Elvira later naar Rianne of Inger. 

9. Commissie (Diane) neemt contact op met Kinderboekenweek school. Diane maakt ook 

appgroep aan. 

10. Vrijdag 3 december wordt Sint gevierd. Familie Micha willen wel Sint (man) en Pieten zijn. Er 

zijn ook al andere Pieten. 4 Pieten zijn de max. Jolanda vraagt Pieten; Micha bereidt haar 

man voor. Pak wordt door OC geregeld. Linda bericht oude Sint dat andere invulling voor Sint 

is gevonden. Jolanda controleert staat huidige Sinterklaas pak. 

11. Er is lustrumcommissie vanuit school. Vanuit OC mailt Elvira met Mischa om verbinding te 

leggen tussen deze commissie en lustrumcommissie uit OC. 

12. Petra meldt dat Betsie een nieuwe schoolfotograaf gevonden heeft ‘schoolbeeld’. OC wordt 

gevraagd hier naar te kijken. OC leden worden uitgenodigd zelf contact op te nemen met 

Betsie. Omdat de schoolfotograaf op korte termijn wordt vastgelegd, graag snel overleggen 

met Betsie. 

13. Om 20.49 uur wordt de vergadering gesloten. 

 


