Notulen vergadering oudervereniging d.d. 5 april 2022
Locatie: lerarenkamer basisschool Scharn
Tijd: 19.30 uur
Aanwezig: Didi, Alice, Willy, Guusje, Diana, Michelle, Anneke, Yvonne
Afwezig: Nicole, Monique, Sanne, Marcel
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. Schoolreisje
Fabienne kwam met idee om met hele school naar Toverland te gaan. Kan dat budgettechnisch? Hoe
zit dit met bussen?
Entree 17eur per kind, totaal € 6800, moet dan wel genoeg begeleiding mee, is begeleiding dan
gratis? Waarschijnlijk niet, is al een schooldeal. Mogelijkheid frietjes/ijsje? Frietjes niet handig,
kunnen de kinderen zelf gaan eten als ze willen. IJsje is wel leuk wellicht vlak voordat we gaan.
Toverland is heel leuk idee om met de hele school te doen, maar is dit een goed idee? Aan de ene
kant, er is genoeg geld, dus gewoon doen. Van de andere kant, zetten we dan geen standaard neer?
Als we dit goed uitleggen dat i.v.m. corona dat het dit jaar eenmalig is dat we een duurder
schoolreisje doen en dat het voor alle kinderen is, kan dit.
Vorig keer bussen via Karreman, we gaan offerte aanvragen. Er moeten ook auto’s mee voor als er
iets met een leerling is. Dit moeten docenten zijn. Ouders mogen niet met een leerling weg.
Zijn er nog t-shirts voor de kinderen? Er waren lichtblauwe shirt voor alle klassen, maar het is
onduidelijk of deze er nog zijn. Yvonne gaat dit inventariseren. Zo nee, iets anders aanschaffen,
wellicht fluoriderende hesjes, deze zijn ook eenvoudiger als shirts. We hebben in ieder geval nog
armbandjes waar telefoonnr. begeleider opgeschreven kan worden
We gaan dus akkoord hiermee akkoord. Leden OV (entree-bus-ijsje) kunnen in ieder geval mee.
Schoolreisje is op 19 juli.
In ieder geval duidelijke communicatie dat dit eenmalig is.
4. Punten vanuit school
Sponsorloop
Marcel gaat 2 juni de Alpe d’HuZes fietsen. School wilt een sponsorloop houden, want hij moet €
2500 sponsorgeld binnenhalen om te mogen starten. Marcel gaat in iedere klas hier iets over
vertellen. Marcel gaat ook een blog bijhouden. Kinderen krijgen met koningsdag formulier mee voor
sponsorgeld. De sponsorloop zal 13 mei zijn. De vraag is of de OV in de week ervoor in school kan
zijn voor het in ontvangst nemen van het geld. Het zou wellicht ook bij de leerkracht kunnen. Didi
oppert of het niet handig is dat iedere klas een doneerton heeft die wij dan eventueel leegmaken en
tellen. Dit is wel de meest praktische oplossing, dit gaan we doen.

Dinsdag-woensdag-donderdag van 8.15-8.45
Dinsdag Didi-Diana
Woensdag Guusje, Diana, Alice, Anneke
Donderdag Willy, Michelle
Didi zal Fabienne op tijd doorgeven dat de ton bij de poort staat, zodat er geen verwarring is.
Didi zal aan de mama van Pieter vragen of ze kan regelen dat het geld gestort kan worden. Michelle
zal ook achter doneertonnen aangaan en KWF mailen voor promotiemateriaal.
5. vooruitblik komende activiteiten/werkgroepen
Pasen: 15 april is de paasviering, Anneke, Diana, Sanne en Guusje kunnen helpen. Groep 1 t/m 4 gaat
naar speeltuin Heer, groep 5 t/m 8 viert op school. Kunnen we koffie en thee regelen? Alleen ouders
OV gaan mee, dus dat nemen ze zelf mee. Anneke gaat speeltuin mailen, want we hebben geen
bevestiging meer gekregen. Er moeten ook eieren geregeld worden en verstopt worden. Anneke zal
gelijk vragen of we er eerder terecht kunnen voor het verstoppen van de eieren.
Er moeten 410 gekleurde eieren geregeld worden. Alice zal eieren bestellen en zorgen dat de eieren
er woensdag zijn. Michelle zal aan Odette vragen of ze paashaas wil zijn.
210 eieren voor in speeltuin, 181 eieren voor op school
Bij de AH kunnen we geen eieren bestellen, Michelle gaat erachteraan.
Koningsspelen:
leuk programma! Vrijdag heeft Michelle overleg met school om alles door te spreken. Er zijn nieuwe
kinderen op school. Moeten deze een nieuwe bidon krijgen? Nee, iedereen kan eigen fles
meenemen. Als versnapering wordt gedacht aan fruit, denk aan mandarijntje, bananen, worteltjes.
Vorige keer stonden we op ieder schoolplein met stand en kwamen de kinderen middels
roulatiesysteem bij stand. Nicole kan vrijdag niet bij overleg zijn. Diana zal meegaan.
Michelle, Diana, Nicole, Sanne kunnen 22e aanwezig zijn.

6. inzet medisch milieudeskundige update
Er is een offerte gestuurd naar Marcel, dit is pas recent gebeurd dus daar moet hij nog op reageren.

7. Financiën
Alice vraagt of iemand volgend jaar de financiën overnemen.

6. hostessdienst
Twee collega’s gaan trouwen: Linda, Eline. Diana regelt bon Linda, Willy voor Eline, bedrag € 25,00

Vier collega’s zijn zwanger.

7. rondvraag en afsluiting
Waar zijn de kleren Sinterklaas: Yvonne heeft nagevraagd bij Liesbeth; zij heeft alle kleren thuis,
alleen mist een stuk van de staf. Als deze niet gevonden wordt moet er volgend jaar een nieuwe staf
gekocht worden.
Yvonne: fotograaf komt 24-25 mei. Ook weer broertjes/zusjes foto’s? Moet nog ingepland worden,
Yvonne zal het opnemen met fotograaf. Alice en Didi zullen op woensdag helpen. Michelle en
Anneke op dinsdag. Bij broertjes/zusjes foto geldt wie eerst komt, wie eerst maalt.
Guusje: schoolstraat: zou voor onze school ideaal zijn. Didi heeft gemaild en wacht reactie af.
Willy: Als er iemand interesse heeft in het overnemen van mijn taken hoor ik het graag.
Waarschijnlijk komende twee jaar minder tijd i.v.m. nieuwe baan.

