Notulen vergadering oudervereniging d.d. 31 mei 2022
Locatie: lerarenkamer basisschool Scharn
Tijd: 19.30 uur
Aanwezig: Didi, Alice, Willy, Diana, Michelle, Yvonne Nicole, Monique, Sanne
Afwezig: Guusje, Anneke
1. Opening/ mededelingen
Didi opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
2. Notulen
Notulen vorige vergadering zijn goedgekeurd en kunnen naar Marilda voor publicatie.
3. Evaluatie Koningsspelen en Paasactiviteiten
Koningsspelen: Het is erg goed gelopen, er waren veel blije kindjes. Aandachtspuntje is wel dat er jn
best wat kinderen zijn gevallen. Wellicht volgende keer “EHBO” post, zodat niet een juf steeds naar
binnen moet voor een pleister.
Paasactiviteit: het was een beetje zoeken. Eigenlijk wist niemand wat echt de bedoeling was. ‘Smorgens bleken er 2 setjes van de speurtocht te zijn., en moesten dus twee speurtochten in allerijl
worden uitgezet. Was handig geweest als we dit van tevoren hadden geweten. De speeltuin had niet
zo vroeg open hoeven gaan. De eieren moeten volgende keer ook niet meer tegelijkertijd verstopt
worden, want kinderen bleken na elkaar te komen. Wellicht volgend jaar plastic stuiterei, want nu
overleefden een groot deel van de eieren de speeltuin niet.
In groep 6 was wel quiz, maar werden geen eieren gezocht, de kinderen hadden dat wel leuk
gevonden. Anneke en Sanne willen de paasactiviteit voor volgende jaar wel op zich pakken. Het leek
nu alsof er geen overzicht was. Voor volgende jaar moet er een duidelijker draaiboek komen.
4. terugkoppeling GGD binnenmilieu
GGD heeft contact gehad met Nicole en Marcel, met name over de kleutergroepen. Er zijn nu CO2
meters. Dit gaat nu goed. Er kon nu geen meting gedaan worden omdat het te droog is. Afgesproken
is dat voor nu klimaat in kleutergroepen goed is. In herfst wordt nogmaals bekeken hoe het klimaat
is als het meer regent. Het is nog niet duidelijk waar het vandaan komt.
5. t-shirt schoolreisje
De vraag is of we genoeg t-shirts hebben. Eventueel zou groep 8 zonder t-shirt kunnen lopen. Het is
wel handig als deT-shirts op vrijdag meegeven worden zodat ze indien gewenst gewassen kunnen
worden.
6. lentefeest
De poll in de mail doet het niet. Alice gaat erachteraan dat deze werkt zodat ouders zich kunnen
aanmelden.
Erik Jaspers komt een show geven. Dat gaat OV betalen, kost hetzelfde als oorspronkelijk band.
Verder komt er een popcornapparaat en ranja, betaald door school. De vraag die komt is of er nog
iets mogelijk is voor ouders (drinken). Didi en Sanne denken dat ouders dat in die 2 uurtjes niet

nodig hebben. Geld OV is voor kinderen, niet voor ouders. Als ouders dorst in deze uren menen te
hebben kunnen ze zelf iets meenemen. Eventueel kan er jerrycan met water staan voor ouders.
Alice zegt, het is wel een feest voor iedereen om elkaar te ontmoeten. Didi snapt dit, maar zijn onze
financiën daarvoor bedoelt? We doen water, verder niks.
Zijn er nog mensen die kunnen helpen met versieren? 22 juni: Didi en Diana, Michelle kan helpen
versieren. Rest kijkt na of ze kunnen helpen.
6. financiën
Er is 12182,50 betaald, er staat 7000 op voor bussen.
Schoolreisje
Sanne denkt dat er m.n. in kleuters kinderen misschien thuisblijven omdat ze niet relaxed vinden.
Ouders OV kunnen in ieder geval mee, als boventallig of met groepje? Kan beide.
7. Hostessdienst
Er komt een babyboom aan.
Koen van Joyce die hier heeft gewerkt zal op korte termijn komen te overlijden. Doen we dan ook
iets? Technisch niet, maar Joyce heeft hier heel lang heeft gewerkt, en een kaartje is een groot
gebaar. Sanne zal dit in de gaten houden.
8. rondvraag
Yvonne: 15 juli 19.00 filmavond voor groep 8. De OV is uitgenodigd. Willen wij eventueel helpen? Is
er financiële ondersteuning vanuit OV mogelijk? Financiële ondersteuning niet mogelijk. We zullen
kijken wie kan helpen (koffie/thee).
Diana: Krijgen ouders consumptiebon bij schoolreisje? Nee, kunnen ze zelf meenemen. In de brief
voor schoolreisje staat niet dat bus betaald wordt door OV, had wel gemoeten.
Michelle is nog bezig met Boosten om te kijken of er nog iets aan prijs kan gebeuren, wellicht zonder
BTW. IJsjes worden te duur, Marcel zal ijsjes betalen.
Yvonne: sponsorloop was heel leuk, kijken of we ieder jaar goed doel zoeken . Voor sommige was
alleen verwarrend omdat kinderen dachten dat ze per rondje betaald kregen. De brief moet
volgende keer wat duidelijke gemaakt worden zodat duidelijk is dat ze x aantal rondjes rennen.
Sanne: Is het mogelijk dat er af en toe momenten zijn om als ouder soms mee in de klas te komen. Er
zijn wel meespeelmiddagen gepland, maar dat is anders als 1 momentje in de week dat je even de
klas in mag. Je mist nu contact met ouders, kent de juf niet, ziet niet hoe kind in de klas is. Geldt m.n.
voor groep 1-2. We hebben hier niet de oplossing voor, maar kunnen wel signaal aan Yvonne geven,
die dit verder kan oppakken.
Sanne: Is er geen springtouw op school? Nee, mag best meegenomen worden: goed idee voor
klassenkado. Voordat dit gebeurt moet wel teambreed besproken worden wat wel en niet kan.

