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OUDERVERENIGING KINDERBOOM 

NOTULEN 

 

Datum vergadering: 08-03-2021 

Tijdstip:  20.00 – 22.00 uur 

Locatie:  MS Teams 

 

Aanwezig bestuur: Lillian (voorzitter), Ilse (penningmeester), Lynn (secretaris),  

Aanwezig leden: Chantal, Elisabeth, Diana, Simone, Sander 

Tevens aanwezig: Marian (leerkracht Basisschool Kinderschool) 

Afwezig: Marieke, Danique 

 

1. Opening 

Lillian verwelkomt iedereen en opent de vergadering om 20.02 uur.  

 

2. Vaststellen agenda 

Geen extra toevoegingen 

 

3. Ingezonden stukken 

Brieven van de KVK ontvangen en tevens nieuwe bankpas en pincode. 

 

4. Mededelingen bestuur OV 

a. Verslag vergadering MR 3 maart (bijgewoon door Lynn) 

 

5. Mededelingen school 

Marian heeft vanuit basisschool kinderboom de volgende mededelingen: 

- Schoolkamp is verzet naar 14,15,16 juli 

- Ilse zal Yvonne update geven m.b.t. door hoeveel ouders de ouderbijdrage nog niet is 

voldaan. 

 

6. Actielijst 

Updates zijn bijgewerkt op het Exceltabblad Actielijst 
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- Bijzonderheden welke extra aangestipt moeten worden: 

o 10 maart zal er een overleg plaatsvinden met Yvonne m.b.t. Vervangen van het 

sinterklaas-, kerstdecor en upgrade van het schoolplein 

o Lillian benadrukt dat we als OV goed bezig zijn, ondanks dat er weinig mogelijk is 

op de ‘normale’ manier. 

 

7. Activiteiten 

Updates zijn bijgewerkt op het Exceltabblad verdeling activiteiten 

- Carnaval is door de kinderen als heel gezellig ervaren. Helaas zat bijna de helft van de 

leerlingen thuis in quarantaine. 

- Bijzonderheden welke extra aangestipt moeten worden: 

o Bespreking met werkgroep pasen is gepland voor 10 maart, hierin zal ook 

meegenomen worden of we wellicht iets kunnen knutselen voor de ouderen. 

o Marian gaat bij Yvonne checken of het allemaal lukt met de schoolfotograaf. 

 

8. Rondvraag 

Geen vragen. 

Opmerking vanuit Lynn: Ze gaat met een HBO opleiding pedagogiek beginnen, mocht alles 

combineren (huidige baan, studie, gezin en OV) te zwaar worden zal ze dit tijdig aangeven. 

 

9. Afsluiting 

- Lillian sluit de vergadering om 20.30 uur 

- Volgende vergadering zal zijn op 17 mei 2021 


