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1.Opening 

Colinda opent de vergadering.  

 

2. Verslag d.d. 9 januari 2017 

De notulen worden goedgekeurd. 

Naar aanleiding van de notulen: 

 Van het geld wat nog over is van de Grote Clubactie en Kledingactie worden tamboerijnen en 

handtrommels aangeschaft. Wanneer er geld over is wordt dit besteed aan overige 

muziekinstrumenten. Franka en Jolanda bespreken dit samen met Ineke. 

 De werkgroep Halversiering heeft het bedrag besteed, de silhouetten worden binnenkort 

beplakt in de kleuren van het Vinkenbos-logo, zodat dit meegenomen kan worden in de Lente-

versiering.  

 

3. Mededelingen 

Ouderraad 

 Naar aanleiding van de vorige vergadering is er een Hulppool opgezet. Deze hulppool, 

bestaande uit 33 moeders, wordt o.a. ingezet tijdens het snijden van het schoolfruit, het 

versieren van de school en het ondersteunen van overige activiteiten. In de komende periode 

zal duidelijk worden of het hebben van de Hulppool ook daadwerkelijk noodzakelijk is. 

 

Brigade 

 Leon van Uunen heeft aangegeven dat hij gaat stoppen met zijn werkzaamheden voor de 

verkeerswerkgroep. Ad geeft aan dat hij interesse heeft en zal bij deze werkgroep aansluiten. 

 Het verkeersexamen voor groep 8 is gepland. 

 Er zijn de laatste tijd meerdere boetes uitgedeeld, voornamelijk voor het parkeren met 2 

wielen op de stoep en het onrechtmatig parkeren op de invalideparkeerplaats. We merken dat 

deze verhoogde controle een positieve werking heeft op de verkeerssituatie rond het 

Kloosterplein. We hopen dan ook dat iedereen zich aan de verkeersregels blijft houden voor 

een veilige situatie voor onze kinderen. 

 Het schoolplein van de onderbouw wordt geverfd. Er zullen o.a. wegen en verkeersborden 

gecreëerd worden. 

 

 

4. Evaluatie Carnaval 

Bij de onderbouw waren er veel positieve reacties over de goochelaar. Doordat de kinderen naar een 

voorstelling konden kijken was er meer rust in de ochtend. 

De carnavalsmiddag was bij de bovenbouw ook zeer geslaagd. 

Dit jaar werd de ranja en chips in de klas genuttigd i.p.v. in de speelzaal, dit is voor zowel de 

leerkrachten als ouderraad als zeer prettig ervaren. 

Een zeer geslaagde feestelijke dag dus! 

 

 

 

 



5. Vastenactie/Pasen 

 Voor de Vastenactie is dit jaar gekozen voor winkelwagenmuntjes met de naam Vinkenbos 

erop en geraniums, deze worden geleverd door firma Potters uit Roosendaal. Dezelfde 

stichting als vorig jaar heeft dit jaar weer een mooi doel waar de opbrengst naar toe gaat. Zij 

komen naar school om de kinderen hier uitleg over te geven. 

 Jantina geeft aan dat we dit jaar op zoek zijn naar 2 nieuwe paashazen. Judith en Ad geven 

aan dit graag te willen doen. 

 

6. Sportdag/Koningsspelen 

 De werkgroep voor de onderbouw is bij elkaar gekomen en heeft verdere afspraken gemaakt 

voor de voorbereidingen. 

 De werkgroep voor de middenbouw moet nog bij elkaar komen, Jolanda gaat hier achteraan. 

 De werkgroep voor de bovenbouw heeft een afspraak gepland en komt binnenkort bij elkaar. 

 Er is gekozen om het zakje chips, wat de kinderen krijgen na afloop van de sportdag, te 

vervangen door een gezonde traktatie. Patricia zorgt hier voor. 

 

7. Kledingactie 

De volgende kledingactie is op vrijdag 12 mei. Er wordt nagedacht over een doel. Jacinta geeft aan 

dat een anatomiepop erg leuk zou zijn. Jolanda bespreekt dit met het team en kijkt of daar nog andere 

wensen zijn. 

 

8. Rondvraag 

 Josine vraagt wat de bedoeling is van ‘Vinkenbos stemt’ dat op 15 maart as. wordt gehouden. 

De bedoeling is dat de kinderen van alle klassen op school kennis maken met ‘het stemmen’, 

wat zoveel mogelijk zal worden nagebootst.  

 Marianne vraagt of de kinderen op school in het kader van het milieu ook rond school 

rondlopen en vuil prikken. Deze acties worden incidenteel in de bovenbouw georganiseerd. 

 

11. Sluiting 

De volgende vergadering is op 22 mei a.s.  

De bijeenkomst wordt onder dankzegging gesloten. 


