
 
 

Notulen Ouderraad ’t Startnest 
 

Datum:  woensdag 9 januari, aula school 

Aanwezig:  Saskia Ariëns (SA), Desiree Stoffels-van Pieterson (DSvP), Karin   

 van Kooten-Molenaar (KvKM), Renée Oremus (RO), Bonita Perebooms (BP), 

 Jaimie Milburn (JM), Chantal Pronk-Sporrel (CPS), Susan Zijlstra (SZ), Sintha 

Sie (SSi) en Kirsten Bonke     

Afwezig:  Stephanie Huijgen (SH)  

  

Extra ouders aanwezig: Barbara Dieterman en Marlies Postma 

  

1.Opening  

  

Ingekomen stukken, notulen vorige vergadering en actiepunten  

Acties opgepakt. Geen ingekomen stukken 

 

2. Financiën 

KvK geregeld voor wisseling Penningmeesterschap en nu nog de Rabobank regelen. 

Kinderboekweek buiten budget maar zal rechtgetrokken worden want project wc-verfrissers is 

geschrapt, dit heeft Erik opgepakt. Wiscollect gaat van start, voor men factuur krijgt dan komt 

er nog stukje in de info zodat ouders op de hoogte zijn. 

Idee uit de OR groep wellicht nog eens uitleg over waarvoor de OR de gelden gebruikt. 

  

3. Nieuwe OR leden 

Kirsten nieuw lid, wij heten haar van harte welkom. Er waren wel 2 nieuwe moeders die interesse 

hadden om ook lid te worden maar willen graag eerst even meelopen. 

In de info zal een stukje komen over de wisseling van de OR penningmeester. 

    

4. Evaluatie Sint viering 4 dec 

Ging goed. Gr5 wordt toch gesplitst volgend jaar van de gr 1-4. Ook kijken of het wellicht korter 

kan voor bovenbouw daar de tijd voor de surprises te kort wordt.  

  

5. Evaluatie Sint versiering opruimen 5 dec 

Genoeg hulp, was snel opgeruimd. 

  

6. Evaluatie Kerst versieren 7 dec 

Genoeg hulp, veel positieve reacties gekregen. 

    

7. Evaluatie Kerstmusical 19 dec 

Veel ouders voor hulp gehad. Veel werk geweest om het te regelen. Goed punt om dit nog een 

keer te bespreken hoeveel ouders en hulp etc tijd nodig is. Kinderen pakte alles snel op. Wordt 

een jaarlijks terugkomend evenement. Wel eerder voorwerk gaan doen, als in april tekst en script 

uitwerking. Dan zal de opstart sneller gaan en verlies je weinig tijd. 

  

 



8. Evaluatie Kerstborrel 19 dec 

 Ging goed. Grote opkomst. Genoeg hulp. Borrel later laten doorgaan op leeg te komen. Oliebol wel 

80 doen ipv 100 voor vorig jaar. 

Iemand bij de deur werkte goed om niet iedereen te vroeg binnen te laten. 

Licht in de tent was niet geregeld, op laatste moment geregeld. Verlichting onder trap voor tent 

was niet bekend. Idee om deze verlichting bij de warmtepotten te leggen. 

 

9. Herverdeling van taken datum 

Nieuwe datum herverdeling. Actie DSvP 

  

10. Voorleesontbijt 1 feb 

Boodschappen moeten gedaan worden. Actie RO 

Zoek iemand om donderdag koele dingen te verdelen en vrijdag verdeling. 

Hulpouders checken formulier en doorgeven aan Chantal. actie KvKM 

  

11. Verkleedfeest versieren 28 feb en viering 1 feb 

CSP en KvKM gaan samen met JM op een maandagavond afspreken om een inhoud te geven aan dit 

evenement. Viering zal uitgebreid worden van OB en MB naar de hele school. 

   

12. Keuken renovatie 

Budget vrijgekomen vanuit de school om een nieuwe keuken te gaan neerzetten. Over het design 

van de keuken gaat nagedacht worden. 

  

13. Rondvraag en sluiting 

OR vergadering 6maart is Susan er niet bij. Schoolfeest, sponsorloop en koningsspelen moeten nu 

ook al besproken worden met de event coördinator ivm korter tijd. Afspraken worden gemaakt. 

Actie een ieder betrokken bij event. 

Anke heeft mail gestuurd naar DSvP, of er ballen aangeschaft kunnen worden voor diverse 

evenementen. Was door een ouder aangegeven. Zal niet meer dit jaar zijn. Gaat mee als project 

voor volgend schooljaar 

 

Vergadering gesloten 21:17uur. 

 

Volgende belangrijke data 

6 maart Or vergadering 20.00uur Aula School 


