
OUDERVERENIGING KINDERBOOM

NOTULEN

Datum vergadering: 7 november 2022

Tijdstip: 20.00u -22.00 uur

Locatie: Basisschool Kinderboom

Aanwezig bestuur: Ilse (penningmeester), Susanne en Annabel (Secretaris)

Aanwezig leden: Wendy, Karin, Melanie, Nikka, Elisabeth, Diana, Simone, Annebelle, Kelly, Heddeke,

Jan, Judith, Chantal, Lindsey.

Tevens aanwezig: Marian (leerkracht Basisschool Kinderschool)

Afwezig: -

1. Opening. Ilse opent om 20.07u de vergadering.

2. Kennismaking met nieuwe leden / Voorstelronde

3. Vaststellen agenda

- Geen extra toevoegingen.

4. Ingezonden stukken

- Geen ingezonden stukken.

5. Mededelingen bestuur OV

- Wie worden de nieuwe voorzitter en penningmeester?

Heddeke is vanaf volgende bijeenkomst de nieuwe voorzitter.

6. Mededelingen MR

Data MR-vergaderingen:
woe 30 november 2022:

do 19 januari 2023:  Heddeke sluit aan.

woe 22 maart 2023:

do 25 mei 2023:

woe 21 juni 2023:

(Simone kan eventueel een keer online aansluiten, als dit ook een optie is).

Dit wordt volgende vergadering opnieuw gevraagd.

12-12: Adri sluit bij ons aan.

15-5: Femke sluit bij ons aan.
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7. Mededelingen school

Er zijn verschillende ouders gestopt met de TSO tussen de middag, dit is een probleem. Heeft

de OV nog ideeën? Het volgende idee is al eerder doorgegeven: De kinderen eten samen met

de juf. De klassen spelen geclusterd buiten, waardoor minder opvang nodig zou zijn. Marian

geeft dit idee nogmaals door aan Yvonne.

Voor Corona was er een hoofdluis-commissie vanuit de OV. Kan dat opnieuw opgepakt

worden? Er is op het moment in veel klassen hardnekkig hoofdluis. Kelly vraagt dit na bij

Bianca (zij heeft het voorheen ook gedaan). Chantal vraagt Peggy. Zij koppelen dit terug aan

Yvonne.

Marian heeft rondgevraagd voor de Pannenkoekendag, leerkracht groep 8 is enthousiast.

Elisabeth is benaderd om dit te gaan organiseren. 17 maart 2023.

Taakverdeling leerkrachten is nog in de maak. Sinterklaas: Marian en Yvonne. Karien, Elma,

Ilse en Harriette doen Kerst.

Carnaval nog niet rond. De werkgroep heeft de eerste informatie en vragen vanuit SOT

gekregen. Deze sturen we door naar Yvonne, met de vraag om dit aan de betreffende leraren

te sturen (actie Wendy).

Er is gesproken over kosteloze schoolreisjes. Er wordt geen extra schoolreis georganiseerd,

wel is aan leerkrachten aangegeven: onderneem wat vaker een kosteloos uitje, zoals met

juffendag.

Datum Eftelingdag: nog niet bekend.

8. Actielijst

M.u.v. inschrijven K.v.K. staan er geen acties open.

Kascontrole is geweest op 7-11-2022, actie gesloten.

Belangrijk: Verdelen activiteiten nieuwe leden

- Sinterklaas: de organisatie van de dag zelf loopt. Sinterklaas-decor: school versieren

op vrijdag 11-11-2022: Simone, Nikka, Wendy, Diana.

- Kerst: Ilse, Nikka, Simone, Diana. Jan kan ook strobalen regelen. Idee: kerstmarkt op

donderdag 22-12 ‘s avonds. Mag dit zomaar in de avond? Het staat niet op de

kalender. Marian vraagt dit na bij Yvonne. Hulp op de kerstmarkt: Heddeke, Judith,

Jan. Hulp bij versieren op dinsdag 6-12: Melanie, Judith, Annebelle.

- Carnaval: als er overdag vrijwilligers nodig zijn: eerst vragen in de OV. Groep 6 krijgt

carnavalsles op locatie, groep 7 krijgt een bolderkar om te bouwen (bij voorkeur door

kinderen met ouders uit groep 7). Nicol is leerkracht groep 7, maar geen carnaval

gewend. Commissie gaat haar benaderen.

- Pasen: Karin en Chantal. Kelly sluit aan.

- Pannenkoekendag: Annabel en Elisabeth.

- Schoolfotograaf 18-4: Chantal en Heddeke.

- Koningsspelen: Susanne, Annabel.

- Cultuurweek: Annabel en Susanne. Lindsey sluit aan.
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- Avondvierdaagse: Ilse en Diana. Heddeke sluit aan.

- Laatste schooldag: Karin, Melanie en Elisabeth. Annebelle sluit aan.

9. Activiteiten

Zijn besproken in punt 8.

10. Rondvraag

- Nationale schoolontbijt: doet de Kinderboom daaraan mee? Marian vraagt dit na.

- Denken jullie aan het invullen van de evaluatieformulieren? Hiermee bouw je meteen

een soort naslagwerk op voor komende jaren!

Ilse sluit de vergadering om 21.20u.

Volgende bijeenkomst: 12 december 20.00u.
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