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OUDERVERENIGING KINDERBOOM 

NOTULEN 

 

Datum vergadering: 17-05-2021 

Tijdstip:  20.00 – 22.00 uur 

Locatie:  MS Teams 

 

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

Aanwezig leden: Elisabeth, Simone, Sander, Danique 

Tevens aanwezig: Marian (leerkracht Basisschool Kinderschool) 

Afwezig: Lynn, Marieke, Chantal, Diana 

 

1. Opening 

- Lillian verwelkomt iedereen en opent de vergadering om 20.22 uur.  

 

2. Vaststellen agenda 

Extra toevoegingen: 

- Cultuur week / Kinderboomdag 

 

3. Ingezonden stukken 

- Nee 

 

4. Mededelingen bestuur 

a. Notulen vorige agenda goedgekeurd 

b. Oproep tot nieuwe leden (Wendy benaderen of ze nog altijd lid wil worden en 

wellicht Mariska opnieuw vragen?) . Iedereen akkoord.  

Oproep in nieuwsbrief en Wendy vragen. 

 

5. Mededelingen school 

Marian heeft vanuit basisschool kinderboom de volgende mededelingen: 

- Ouderbijdrage; status is bij Yvonne 17 mei, zij gaat iedereen persoonlijk benaderen. 
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- Geen ouderbijdrage voor kinderen vanaf januari was al eerder besloten, blijft voorlopig 

zo. 

- ANWB Actie verkeersplein: Kinderboom is aangemeld (dank Simone voor het idee!) 

- Schoolfotograaf komt volgend jaar op 25 april 2022 

- Overige plannen OV staan in de activiteitenlijst: laatste schooldag 

- Budget voor Kamp = 125 euro 

- Budget voor Musical =200 euro en afscheid =50 euro 

 

6. Actielijst 

- Updates zijn bijgewerkt op het Exceltabblad Actielijst 

- Nieuw toegevoegd op de actielijst: 

 

 

7. Activiteiten 

- Updates zijn bijgewerkt op het Exceltabblad verdeling activiteiten 

- Bijzonderheden welke extra aangestipt moeten worden: 

o Cultuurweek budget wordt niet gereserveerd voor komend jaar maar besteed 

aan de Kinderboomdag 

o Lillian checkt met Lynn of er nog een alternatief plan is voor de Avond 3 Daagse 

o Laatste schooldag moet worden opgestart 

 

8. Rondvraag 

- Kledingcontainer vol? Marian checkt 

- Vergaderdata (voorlopig) voor 2021-2022 zijn geprikt 
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9. Afsluiting 

- Lillian sluit de vergadering om 21.11 uur 

- Volgende vergadering op 5 juli 2021 gaat wel door 

 

 

-  


