Notulen vergadering oudervereniging d.d. 10 november 2020
Locatie: lerarenkamer BS Scharn
Tijd: 20.00 uur
Aanwezig: Didi, Alice, Willy, Monique, Michelle, Yvonne, Guusje (eerder weg)
Afwezig: Diana, Nicole

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening door de voorzitter
Notulen 3-9-2020
Mededelingen
Evaluatie herfstactiviteit
Sinterklaas
kerst
financiën
hostessdienst
rondvraag

1. Opening door de voorzitter
Didi heet alle aanwezigen welkom.
Marcel was ook uitgenodigd, maar niet aanwezig, we hebben ook geen afmelding ontvangen.

2 . notulen 20-06-2020
Er zijn geen bijzonderheden m.b.t. de notulen van 3 september j.l., deze zijn dan ook goedgekeurd.

3. Mededelingen
We zullen aan Marilda vragen of iedereen toegevoegd kan worden aan schoudercom, aangezien de
gmail niet meer goed werkt.
Het was de bedoeling dat de ALV vandaag had plaatsgevonden i.v.m. de statutenwijziging, maar
door de onduidelijkheid hoe deze dan gehouden moest gaan worden is dit niet gebeurd. De ALV zal
op 8 december gehouden worden via teams. Willy zal zorgen dat de uitnodiging naar alle ouders
gaat.
De OV wilt de leerkrachten graag bedanken voor hun inzet rondom de blogs. Het wordt door ouders
zeer gewaardeerd dat ze op deze manier toch een (klein) kijkje in en rondom de klas hebben.
Guusje vraagt of het gewenst is een keer samen met de MR om tafel te zitten, zij zit ook in de MR. Ja
dat willen we op korte termijn graag een keer.

4. evaluatie herfstactiviteit
Er is een alternatief programma bedacht voor de herfstactiviteit. Er is geknutseld gebakken,
gequized etc. door de bovenbouw. Een bijdrage van de ov hiervoor was niet nodig. Het budget
hiervoor mag naar sinterkaas.
Ook de onderbouw heeft een leuk alternatief programma gehad met verschillende activiteiten en
een appeltje namens de ov.

5. Sinterklaas
Er zijn een aantal sinterklaasspullen onvindbaar, de baard, schmink, het boek. Mocht dit niet
gevonden worden dan zal het nieuw gekocht moeten worden. Er zullen nieuwe kasten moeten
komen in de kelder waar alles fatsoenlijk opgeborgen kan worden.
De Sinterklaas van vorig jaar heeft toegezegd te willen komen. We hebben ook 1 piet (dochter
Marilde) Zij zullen de verkleedspullen krijgen zodat ze zich thuis kunnen verkleden dit jaar.
We zullen dit jaar genoeg pepernoten inslaan, vorig jaar was het krap aan. Ook zal er iets lekkers
gehaald worden voor de leerkrachten.
Ook moet er een attentie (cadeaubon) geregeld worden voor Sinterklaas en Piet. Normaal is er na de
Sinterklaas een gezamenlijke lunch. Dat zal dit jaar niet gaan. We zullen wel een lunchpakket regelen
voor Sinterklaas en Piet.
Yvonne vraag nog of het budget van € 75 per klas verhoogd kan worden naar € 100 dit jaar? Ja dat
kan, Alice zal het geld per klas in een envelop klaarleggen. Bonnetjes dan graag weer inleveren.
Versieren moeten we op donderdag 4 december in middag/avond doen.

6. kerst
De laatste ochtend voor de vakantie zal er in de klas een kerstontbijt zijn voor alle kinderen. De
kinderen zullen dan van thuis een lekker ontbijt meenemen. Ov zal voor drinken zorgen (melk,
nesquick, sinaasappelsap)
Misschien komt er een kerstman die de klassen langsgaat.
Ov zal kijken of we placemats regelen voor de kinderen waarop ze eventueel kunnen tekenen.
Misschien kan nog de grote boom op de speelplaats versierd worden.

7. financiën
Alice is met Nancy aan het proberen de inning van de ouderbijdrage in te regelen zoals dat ook bij de
TSO gaat. Dit is voor ouders veel makkelijker en daardoor betalen ouders misschien eerder. Dit is tot
nog toe alleen niet gelukt. Er zijn wat technische haken en ogen. Mocht het op korte termijn niet
lukken, dan zal de betaling dit aar nog moeten zoals andere jaren.
Het jaarverslag over afgelopen jaar is klaar, Yvonne zal dit nog controleren.

De teveel betaalde ov-bijdrage van de groep 8-ers is inmiddels terugbetaald.
Marcel heeft nog geopperd de ouderbijdrage te verhogen. We vinden dat op niet moment niet
nodig.

8. hostessdienst
Ellen is bevallen van een zoon. Er zal een cadeaubon (€ 25) van Hema geregeld worden.

9. rondvraag
Niemand heeft verder nog iets te melden of bespreken.

