
Notulen 20 november 2019 
 
Afwezig: Inge S, Marjolein en Jacqueline 
Aanwezig: Peter, Sharon, Jose, Inge O, Geertje, Sandra, Miranda, Wendy en Suzanne 
 

1. Opening door Miranda 
Door de afwezigheid stellen we het maken van de foto uit naar de volgende vergadering! 

 
2. Notulen van 2 oktober 

Sinterklaas; beide scholen hebben hun eigen Sint viering en intocht. Na  Sint zal er gelijk 
overleg zijn over de viering van volgend jaar. School streeft ernaar “iets” gezamenlijks te 
doen. Dit jaar zal er een strooipiet zijn die bij beide scholen komt. 

 
3. Evaluatie  

- Bag to school; heeft €186 opgeleverd. Meer als bij de voorjaarsinzameling, maar minder 
als vorig jaar in deze periode. Het is een leuke actie en makkelijk verdient! 
à de SAS wil graag aansluiten bij deze actie. Peter zal het nummer van Marjolein 
doorgeven. 

 
- Er komt een spaaractie bij de Jumbo. Hier zal ook een pot zijn voor “Oude Boomgaard”. 

Er wordt gespaard voor buiten speel materiaal. 
 

4. Komende activiteiten 
- Sinterklaas; alles is onder controle. Suzanne is aangesloten bij de werkgroep. 

Strooigoed en schoenkado’s zijn geregeld. De schatkamer is vandaag geweest. En in de 
bovenbouw worden vandaag of morgen lootjes getrokken. 

 
- Kerst; de kerstviering is op woensdag. Vanuit het team is er al overleg geweest. De OV 

werkgroep neemt contact met hen op. 
Groep 7/8 zal hun eigen kerstdiner gaan maken. Hiervoor is ook nog een samenwerking 
met Mc Killie. Ze gaan hier kijken hoe het werkt in de keuken. 

 
- TAV versieren; 6 december gaat Sinterklaas eruit. Dinsdagavond 10 december wordt dan 

versierd voor kerst. Miranda zet dit in de versiergroep. 
 

5. Opzetten maatjes systeem voor nieuwe ouders (brainstorm) 
Er wordt gebrainstormd over hoe we de ouders van nieuwe leerlingen leuk, makkelijk 
wegwijs kunnen maken in de school. Is dit te koppelen aan de klassenouder? Maak je die 
bewuster het aanspreekpunt van de klas. 
Ook kunnen er koppelingen komen met bijvoorbeeld een ouder/ info avond. Er kan dan 
samen heen gegaan worden. 
Ook de ouderbetrokkenheid wordt besproken. 
è Hier komen we een volgende keer nog op terug. 

 
6. Ingekomen stukken 

è Dit halen we uit de agenda. 
 

7. Financiën 
Wendy licht het overzicht toe. 
De scholen 4daagse gebruikt onze rekening niet meer. 
Wendy gaat in overleg met Sonja kijken of het schooljaar ook daadwerkelijk aan het einde 
van een schooljaar afgesloten kan worden. 



è Voor de kascommissie wordt 1 nieuw lid gezocht die dit samen met Desire Verver kan 
doen. We zullen een oproep zetten in het jaarverslag op social schools. 

 
8. Rondvraag 

Jose; is er een mogelijkheid dat de peuters mee doen met onze schoolfotograaf? Zij hebben 
nu een eigen, maar zou prima samen kunnen. Dit gaan we bekijken. 
 
Inge; is het nog nodig dat er nieuwe mensen aan de versiergroep worden toegevoegd? De 
groep bestaat nu uit 24 mensen, dit is voor nu voldoende. 
 
Sandra;  kan er tijdens de kerst ook niet een soort zingende pepernoten worden gedaan? Dit 
wordt overlegd met juf Ingrid. 
Er zijn ook kinderen die mee doen met hun instrument aan de zingende pepernoten. 

 
 
 

è Op 9 januari zal er een nieuwjaarsborrel zijn voor OV, MR, verkeer en het team. Bij deze 
zijn we uitgenodigd! 
 

è Volgend overleg is 22 januari om 20.00 uur 


