Notulen vergadering oudervereniging De Bonte Tol
Datum: donderdag 4 november 2021
Plaats/tijd: teamkamer hoofdgebouw: 20.00 uur
Aanwezig: Miriam Roozendaal, Sonja Rauws, Angèle Hulshof (notulist), Lilian Jim, Martine van Teerns (VZ), Meike
Tanesha (DBT), Ankie Kuipers.
Afwezig: Opening
Tijdens de opening van de vergadering zijn alle aanwezigen verwelkomd.
We hebben een nieuw lid in ons midden (Ankie Kuipers) en zij wordt welkom geheten, waarna een voorstelronde volgt.
Lief en Leed
Juf Maaike Lindhout wordt binnenkort geopereerd. Miriam zal een kaartje naar haar sturen.

Penningmeesters/budget en ouderbijdrage
Puntje uit vorige vergadering (We zijn een vereniging en de cijfers moeten dus gecontroleerd worden door een
onafhankelijke accountant. Wilco /Miriam gaan navragen hoe dit in het verleden gedaan is.) is nagekeken en niet nodig.
Martine geeft aan dat een vriezer voor ijsjes wel erg handig zou zijn. Is daar financiele ruimte voor?
Het zou dan een tafelmodel moeten zijn waar 200 ijsjes in passen.
De financiele ruimte is ervoor.
Lilian zal naar een mooi model op zoek gaan.
Overzicht met uitgaven + begroting voor dit jaar is rondgedeeld.
57% van de ouderbijdrages zijn op dit moment overgemaakt.
Miriam vraagt of er aan de leraren doorgegeven kan worden of zij ook tussentijds de klassenbudgetten kunnen inleveren,
zodat niet alles aan het einde van het schooljaar komt en verwerkt moet worden.
De kangoeroewedstrijd is vorig jaar door ons gesponsord voor alle kinderen en dat blijven we ieder jaar doen.
Kascontrole. Dit moet door een ouder die niet in de OV zit gedaan worden. Het gemakkelijks is om hier via Social
Schools hulp voor te vragen.
Miriam en Sonja zullen een bericht opstellen en Meike zal deze plaatsen.

Brief Annemaret opgeven OV UBO’s bij KVK (ultimate beneficial owner)
Dit moet door bestuursleden gedaan worden. Sonja pakt dit op om uit te zoeken.

Evaluatie discofeest kleuters
Meike – het was heel leuk. Bankjes in het speellokaal rondgezet. Friejes gegeten. Er was een hoekje met kleurtjes als
rustig hoekje

Evaluatie kamp
Meike is met groep 8 meegeweest. Die hebben het evenals de andere groepen die geweest zijn (5, 6 en 7) erg leuk
gehad. Voor groep 4 kon het kamp niet door gaan, maar daar komt nog een alternatief voor later dit schooljaar.
Miriam – Misschien een kampouderavond organiseren om meer informatie en een betere communicatie te krijgen voor
de ouders.

Sinterklaas
Lilian en Miriam hebben nog wat versieringen gevonden.
Ankie zal ook kijken bij groothandels.

Als het doorgegeven wordt wil Sonja best bestellen.
Cadeautjes en Sinterklaas zijn besteld door school.
Angèle heeft de schoencadeautjes en kruidnoten besteld.
Bij het versieren wil groep 8 wel helpen.
Vrijdagavond 12 november versieren door i.i.g. Martine, Sonja en Angèle.
Ouderhulp gewenst met wisseling Sint/Kerst versiering (vrijdag 3 december vanaf ong. 19.00 uur).
Ongeveer 12 november doorgeven (via Social Schools).
In het draaiboek laten opnemen dat er bijtijds hulp gevraagd wordt voor de sintversiering.
Als versiering grote dozen inpakken. Lilian zal inpakspullen kopen.
Leraren vragen om de kinderen sintknutsels te laten maken.

Kerst
Lilian heeft oasis geregeld voor de kerststukjes
Zoals het er nu voor staat wordt er woensdag 22 december een kerstdiner gehouden.
Kerstversiering opruimen:
woensdagavond kerstdiner
donderdag ochtend docenten en kinderen alvast ruimen? (idee Miriam)
donderdagavond ruimen wij de laatste dingen op/ bergen het weg (vanaf ongeveer 19.00 uur)
Lilian en Martine willen kerst regelen vanuit de OV.
Meike – Deze week is er een vergadering en ze zal terugkoppele.
Miriam wil het graag horen zodra er een boodschappenlijst is om te bestellen.

Rondvraag
Martine – Misschien handig om Ankie aan de groepsapp en maillijst toe te voegen.
Hierop heeft Ankie haar telefoonnummer en mailadres gedeeld. Meike zal Wendy vragen om Ankie aan de maillijst toe te
voegen.
Angèle – Is er al iets meer bekend over het nieuwe logo? Lilian zal Wilco mailen met de aan te passen documenten t.b.v.
de nieuwe huisstijl. Als zij het logo krijgt zal ze het delen. (En zoals je kunt zien is het meteen al toegepast
)
Lilian – Komt er een nieuwe groepsfoto voor de website? De oude moet in ieder geval weg, omdat daar een heleboel
mensen op staan die niet meer in de OV zitten.
Sonja – Komt er een oproep voor nieuwe leden? Misschien weer voorstelstukjes over onszelf schrijven in de nieuwsbrief.

Afsluiten
Martine – cadeautjes aan het einde van het schooljaar als afsluiting is erg leuk.
Miriam – Net als de ijskar op het plein.

