Vergadering oudercommissie 18 april 2016
1. Opening
De voorzitter, Petra de Vries, opent de vergadering om 19.55 uur.
Aanwezig: Boaz, Hiske, José, Jolanda Sievers, Jolanda de Vries, Monique, Natacha, Petra de
Vries, Petra van Dijk, Rika, Sippy en Diane.
Afwezig: Angèle, Jeroen, Karin, Kirsten, Meta, Mirjam, Rianne en Tristan.
2. Mededelingen
Petra de Vries laat een lijst rondgaan waarop iedereen kan aangeven in welke
activiteitencommissie hij/zij graag wil deelnemen volgend schooljaar.
3. Actiepunten vorige vergadering
Er is gestrooid bij het magazijn en de muizen zijn verdwenen.
De verdwenen zwarte pieten pruiken zijn voor zover bekend nog niet boven water. Mirjam zou
dit uitzoeken en is er vanavond niet. Op een ander moment wordt bij haar nagevraagd of ze
terecht zijn.
4. Financiën
Boaz vertelt dat nog niet alle ouderbijdragen binnen zijn. Circa 65 ouders/verzorgers hebben de
ouderbijdrage niet betaald. Het formulier om via de gemeente het geld aan te vragen voor mensen
die de bijdrage niet kunnen voldoen heeft Boaz aan de schooladministratie overhandigd. Deze
bijdragen moeten dan nog binnenkomen.
Er wordt een voorstel gedaan om volgend jaar eerder te beginnen met het innen van de
ouderbijdrage. Dit zodat het aantal momenten om het onder de aandacht van de ouders te brengen
meer wordt. 11,12,13 oktober 2016 willen we de bijdrage voor het volgend schooljaar gaan
innen. Tevens wordt wederom het voorstel gedaan om de ouderbijdrage te verhogen. De bijdrage
is in verhouding tot andere scholen vrij laag en is voor zover bekend altijd € 15 geweest. Boaz
gaat kijken hoeveel er de afgelopen jaren over is gebleven aan het einde van het jaar. Een
verhoging moet eerst voorgesteld worden aan de MR, José gaat hen het voorstel mailen.
5. Evaluatie Pasen
Het paasontbijt en de paashazen die met paaseitjes langs de klassen gingen hebben alle groepen
als positief ervaren. De paashazen hebben ook gezongen, iedereen vond dit erg leuk. De
bestelling voor het paasontbijt was goed afgestemd, er was genoeg, niet veel over en alles wat
over was kon teruggebracht worden naar de supermarkt.

6. Koningsspelen
De koningsspelen zijn dit jaar op vrijdag 22 april. De groepen 1 t/m 4 blijven op school, groep 5
t/m 8 gaan naar het sportveld in Vinkhuizen. Zij gaan hier op de fiets naartoe. Puntje hierbij is dat
er nog niet voldoende fietsbegeleiding is. Het kan zijn dat ouders zich op het laatste moment nog
aanmelden.
Voor de onderbouw wordt het plein versierd door de oudercommissie en wordt er muziek
geregeld voor het openingsdansje. Het dansje wordt samen met Aquamarijn gedaan en de twee
speakers voor muziek staan beide kanten op: één richting plein Feniks, de ander richting plein
Aquamarijn.
De oudercommissie regelt fruit en drinken, dit is al geregeld en Jolanda de Vries verdeelt vrijdag
bananen en pakjes drinken over de verschillende groepen. Aan het einde van de schooldag deelt
de oudercommissie waterijsjes uit.
7. Avondvierdaagse
Alles is geregeld voor de inschrijving komende week voor de avondvierdaagse in mei. De
oudercommissie zit in de gangen 's ochtends op 18, 19 en 20 april van 8.15 tot 8.45 uur. Vraag
om te helpen tijdens de avonden van de avondvierdaagse komt nog (stempelpost, uitdelen fruit of
drinken etc).
8. Afscheid groep 8 en laatste schooldag
De laatste schooldag voor groep 8 vindt dit jaar plaats op 13 juli (snoep strooien). De musical is
op 11 en 12 juli. De oudercommissie regelt bij de musical altijd wat drinken en wat zoutjes. Het
is de vraag of er budget in de begroting is opgenomen voor de usb-stick die andere jaren altijd
uitgedeeld werd als afscheidscadeau aan groep 8. Dit zal met Angèle overlegd worden.
Op de laatste schooldag voor alle overige groepen worden er pannenkoeken gegeten en, als het in
het budget past, een ijsje. Deze laatste schooldag vindt plaats op 14 juli.
9. Schoolfeest
Volgend jaar bestaat de nieuw gebouwde school 5 jaar en daarom wordt er een schoolfeest
georganiseerd. Er is nog geen datum vastgesteld, het voorstel is ergens in juni. Bij het kiezen van
de datum moet rekening worden gehouden met de algehele planning van activiteiten op school,
zoals Cito-toetsen, musicals, schoolreisjes etc. Ook zal eerst met Angèle overlegd worden
hierover. Het idee wordt geopperd om het schoolfeest samen met Aquamarijn te organiseren.
10. Planning volgend schooljaar
Petra de Vries komt met een voorstel voor de vergaderdata in het volgend schooljaar: 12
september, 24 oktober, 28 november, 16 januari, 27 februari, 10 april en 12 juni.

Data versieren van de school voor sinterklaas en kerst wordt ook vastgesteld: 12 november is de
landelijke sinterklaasintocht, versieren van de gangen in school zal zijn op maandagavond 14
november. Op dinsdagochtend 6 december halen we de versiering weg. Donderdagavond 8
december zal de school in kerstsferen gebracht worden en op 23 december wordt deze versiering
weer verwijderd.
11. Rondvraag
José vraagt of iemand nog leuke nieuwtjes heeft voor in de nieuwsbrief. Het idee is nu dat ieder
commissieteam voortaan achteraf een stukje in gaat dienen over de activiteit die net heeft
plaatsgevonden.
Jolanda Sievers vertelt dat ouders het jammer vinden dat het schoolkamp aan het begin van het
jaar gepland wordt en niet aan het einde. Daarnaast zijn er tijdens het kamp veel
museumbezoekjes. De reden dat het schoolkamp aan het begin van het schooljaar is is voor de
groepsbinding en daarnaast moet een schoolkamp tegenwoordig culturele thema's hebben.
Rika brengt in dat het jammer is dat er tegenwoordig na de musical van groep 8 aan het einde van
het schooljaar geen disco meer wordt gehouden. Dit werd eerder wel gedaan maar nu niet meer.
Het zou gezellig zijn voor de schoolverlaters om na de spanning van de musical nog even met z'n
allen een drankje te kunnen drinken en na te kunnen kletsen.
Jolanda de Vries benoemt dat het jammer is dat de kinderen na het verkeersexamen geen diploma
uitgedeeld krijgen. Hebben ze zo hun best gedaan en dan blijft het diploma achterwege. Petra van
Dijk neemt dit mee.
12. Sluiting
Om 21.20 uur sluit de voorzitter de vergadering.

