
Notulen ouderraad d.d. 8 januari 2018 

 

Aanwezig: Colinda den Breejen, Patricia IJzermans, Susan van Dijk, Marieke Schalk, Marianne Poll, 

Inge v.d. Broek, Ad Broeren, Angela Suijkerbuijk, Josine Lazeroms, Melanie Jaspers, Annemieke 

Venhorst, Saskia Hagedoorn, Judith Redelijk, Franka Pijnenburg  en Mariëtte Veraart. 

Afwezig: Petra Petiet en Jantina Braspenning. 

Notulen: Astrid Mies 

 

1.Opening 

Colinda opent de vergadering met voor iedereen de beste wensen. Saskia (moeder van Jorn en Jelte) 

sluit voor de eerste keer bij de vergadering aan. Zij komt de groep 1/2B van meneer Ronald 

vertegenwoordigen.  

 

2. Verslag d.d. 7 november 2016 

De notulen worden goedgekeurd. 

Naar aanleiding van de notulen: 

 Er wordt niet meer gebrigadierd op het nieuwe zebrapad aan de St. Janstraat, deze informatie 

is reeds verspreid via de klassenmail. 

 Ineke heeft prijzen opgevraagd voor het duikelrek, deze zijn erg hoog. Susan geeft aan dat 

het bedrag van de vorige kledingactie ook gebruikt kan worden, omdat de boom hier niet van 

aangeschaft hoeft te worden. Ineke en Mariëtte gaan bekijken of het totale bedrag van 

€1711,- voldoende is voor de aanschaf van het duikelrek. 

 Colinda vraagt aan de luizencommissie of er al een datum geprikt is met de GGD. Josine 

geeft aan dat ze wachten op een reactie van de GGD. Mariëtte neemt contact op met de GGD 

en koppelt dit terug naar Josine. 

 

3. Mededelingen 

Ouderraad 

 Het bestuur gaat op kraamvisite bij Annemiek. 

 Op woensdag 24 januari vind het voorleesontbijt plaats. Aan de ouderraad wordt hulp 

gevraagd bij het smeren van de beschuitjes en het schenken van de ranja. Er wordt meteen 

voldoende hulp aangeboden. 

Team 

 Op dit moment heeft het team te maken met vervangingsproblematiek i.v.m. de afwezigheid 

van John en Ineke. Mariëtte en Lianda zijn de aangewezen personen om deze taken over te 

nemen, waardoor het incidenteel voor kan komen dat de groepen van Mariëtte en Lianda 

vervangen zullen worden. De desbetreffende groepen zijn hiervan al op de hoogte gesteld. 

Brigade 

 De verkeerswerkgroep is bezig met de verkeerssituatie rondom school. Ad heeft een voorstel 

geschreven, waarin meerdere verbeteringspunten uitvoerig worden besproken. Dit plan wordt 

besproken binnen de verkeerswerkgroep en zal overlegd worden met de Trapkes en de 

omwonenden. Uiteindelijk zal dit plan aan de gemeente overhandigd worden, hopend op een 

positieve reactie dat zal bijdragen aan een veilige verkeerssituatie voor de kinderen rondom 

school. 

 

4. Evaluatie Sint 

Het was een zeer geslaagde dag. Veel positieve reacties waren er voor de bijdrage van de fanfare. De 

fanfare zelf heeft ook genoten en aangegeven dat ze er volgend jaar weer bij willen zijn. Hier zijn we 

erg blij mee. 

Volgend jaar valt 5 december op een woensdag. De werkgroep zal tijdig kijken naar het schema om 

een mooie viering voor te bereiden voor deze ochtend. 

 



5. Evaluatie Kerst 

Complimenten vanuit het team naar de ouderraad voor de voorstelling ‘Vadertje Panov’ die speciaal 

voor de kerstviering was gemaakt door de ouderraad. De kinderen hebben enorm genoten en de 

leden van de ouderraad ook. De avond is zeer geslaagd verlopen. 

 

6. Carnaval 

Op vrijdag 9 februari barst het Carnavalsfeest weer los in Vinkenbos. Via de mail is naar 

verkeersregelaars gevraagd en we zijn blij te horen dat er voldoende mensen gevonden zijn, zodat de 

optocht door kan gaan. In iedere klas wordt er de komende periode gewerkt aan een mooie wagen. Er 

zullen flyers worden verspreid in het dorp, zodat er hopelijk veel publiek zal staan om de optocht te 

bewonderen. Ook wordt er een advertentie geplaatst in de Bode. 

Aansluitend aan de optocht zal de Uil worden opgezet. Ook wordt er weer gehost in de speelzaal. 

De bovenbouw krijgt een lunch op school en zal om 14:30 uur uit zijn. De onderbouw is op de 

gebruikelijke tijd, 12:15 uur, uit. 

 

7. Vastenactie 

Het eerder voorgestelde schoenendozenproject gaat niet meer lukken i.v.m. de tijd. 

Vorig jaar zijn de geraniums goed bevallen, de werkgroep gaat navragen of Firma Potters deze ook dit 

jaar weer kunnen verzorgen.  

De werkgroep denkt nog na over een nieuw doel voor de Vastenactie. 

 

8. Koningssportdag 

De werkgroepen zullen na de carnavalsvakantie in februari bij elkaar komen om deze dag goed voor 

te bereiden. 

Er wordt aan gedacht om de sportdag volgend jaar weer aan het einde van het schooljaar te plannen 

i.p.v. voorafgaand aan de meivakantie. 

 

9. Rondvraag 

 Judith was laatst op een andere school waar ze kind veilige sloten op de poortjes hadden. 

Ouders kunnen de poortjes wel open maken, maar kinderen niet. Wellicht is dit ook iets voor 

Vinkenbos. Mariëtte bespreekt dit met het team.  

 Marieke bespreekt dat een klas onlangs een uitje heeft gehad naar het Bakkersmuseum. Ook 

deze keer was het lastig om genoeg hulpouders te vinden. Daarbij kwam dat voor dit uitje was 

medegedeeld dat de ouders zelf parkeergeld en entreegeld moesten betalen.              

Iedereen is het er over eens dat dit niet klopt, want zonder hulpouders zou het uitje niet door 

kunnen gaan. Mariëtte heeft dit inmiddels met Ineke besproken en bekend is dat in het vervolg 

parkeerkosten door school zullen worden betaald. De vraag wat betreft het entreegeld wordt 

weggelegd bij de cultuurwerkgroep.  

 Marianne vraagt of er een informatiebijeenkomst is voor kinderen over het gebruik van 

internet. Deze wordt gegeven in de bovenbouw in de groepen 7 en 8. 

 Saskia vraagt naar het strooibeleid, omdat bij de laatste gladde dagen het erg glad en 

gevaarlijk was rondom school. Er was wel gestrooid op het schoolplein, enkel van de poortjes 

naar de voordeur van de school. Het is bijna niet te doen om het hele plein te strooien. Ook wij 

krijgen strooizout van de gemeente. 

 Josine geeft aan dat er nieuwe moeders nodig zijn in de luizencommissie. Astrid zal deze 

vraag stellen in de hulppool. Wanneer er vanuit deze pool geen animo voor is kan er een 

klassenmail worden verstuurd. 

 Inge geeft aan dat we voortaan bij de kledingactie geen €0,25 maar €0,30 per kilo kleding 

zullen ontvangen. Hier zijn we erg blij mee. 

 

 

 



10. Sluiting 

De volgende vergadering is op 12 maart a.s.  

De bijeenkomst wordt onder dankzegging gesloten. 


