
 
 

Notulen Ouderraad ’t Startnest 
 

Datum:  woensdag 17 april, aula van de school 

Aanwezig:  Desiree Stoffels-van Pieterson (DSvP), Karin van Kooten-Molenaar (KvKM), Bonita 

Perebooms (BP), Saskia Ariëns (SA), Susan Zijlstra (SZ), Jaimie Milburn (JM), 

Chantal Pronk-Sporrel (CPS), Sintha Sie (SSi) en Kirsten Bonke. 

Afwezig:  Stephanie Huijgen (SH), Renée Oremus (RO) en Barbara Dijksterhuis (BD)  

  

 

1.Opening  

  

Ingekomen stukken: 1x KvK, wijziging van penningmeester. Adres postbus wijzigen 

voor KvK. Actie KvKM. 

Notulen vorige vergadering en actiepunten zijn akkoord. 

  

2. Financiën 

Wis collect link is naar beide ouders gestuurd, leverde redelijk meer betalingen op. 

Meer binnen dan begroot. Verkleedfeest iets hoger uitgevallen. Gebudgetteerd voor 

OB en MB werd uiteindelijk gehele school. Wordt volgend jaar anders in budget 

gezet. Wellicht iets over dit jaar -> nadenken over nieuw project. Actie iedereen. 

  

3. Evaluatie Sponsorloop en Schoolfeest 5/4 

Het was iets krap in tijdsplanning. Zijn al bezig met volgend jaar om planning 

soepeler te laten verlopen. Genoeg OR-leden voor de organisatie, is goed voor 

verdeling taken. Tussen half3 en 3uur was een te druk moment om buffet en spellen 

klaar te zetten. Ook dit zal beter ingedeeld gaan worden volgend jaar. Geslaagd 

feest en vele positieve reacties ontvangen van ouders, kind en Stamgroepleidsters. 

    

4. Evaluatie Koningsspelen 12/4 

Pauzetijd stond hier en daar fout in uitgedeelde draaiboek voor ouders. Wellicht 

andere spelletjes volgend jaar, is elk jaar het zelfde. 

Kortdag met ouders maar wel gelukt na oproep in de info en positief ontvangen en 

gezellige dag geweest. 

  

5. Open dag 15/5 

Grote flyers verspreiden 1ste week na vakantie. Actie iedereen. Vijverouders 

aanspreken, actie SZ. Genoeg ouders aanwezig met open dag. 

  

 

 

 



6. Avond4Daagse week 21: 20/5 t/m 23/5 

Nog weinig aanmeldingen. Maandag en woensdag pauzehap moment verzorgt, wellicht 

nog dinsdag dit is afhankelijk van vinden ouders. Medaille uitdelen donderdag nog 

extra hulp? Desiree gaf aan dat ze kon uithelpen. 

    

7. Schoolkamp 27/5 t/m 29/5 

Bak voor kamp wordt geregeld met klus spullen etc. Budget is beschikbaar. 

OR verder niet verantwoordelijk voor een taak mbt het schoolkamp. 

  

8. Schoolreisje 28/5 

Boodschappen doorgeven aan RO, actie CPS. Maandag 27/5 boodschappen en 

shirtjes verdelen, actie KvKM. 

  

9. AH/Jumbo boodschappen 

AH geeft geen korting meer, kan nog wel op factuur maar zelf in de winkel zoeken. 

Susan neemt deze taak over van Renee is nu in overdracht. Verschil Jumbo en AH is 

4,2% in kosten. Terugbrengen naar Jumbo is ook mogelijk. Voortaan boodschappen 

bij de Jumbo vandaan. 

  

10. Hulpouder bedankje 

Budget 100€. Stamgroepleidsters zullen lijst maken voor hoeveelheid hulpouders en 

wie. Susan pakt op, 26juni. Actie SZ. 

  

11. Notulen Herverdeling van OR taken: Kirsten en Barbara keuze kunnen maken 

Barbara schoolfeest. Kirsten schoolfeest en koningsspelen. Barbara geeft al 

Schoolfeest aan. Overige zaken wordt nog bekeken. 

 

12. Rondvraag en sluiting 

Kinderkalender. Ieder naar eigen activiteit kijken wat is handig om te noteren en 

wat is nodig. Voorbereiding alvast voor volgend schooljaar. Later data erbij zetten 

zodra kinderkalender bekend is. Actie iedereen. 

 

Hesjes voor OR-leden om zichtbaar te zijn als aanspreekpunt OR bij evenementen. 

Wellicht als nieuw project. 
 

 

Gesloten 21:28uur 

 

Volgende belangrijke data 

5 juni OR vergadering 20.00uur Aula School 

5juli afsluiting OR schooljaar 2018-2019 

 


