
 

Notulen Ouderraad ’t Startnest 
 

Datum:  vrijdag 5 juli, bij OR lid thuis 

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), Barbara Dijksterhuis (BD) 

Stephanie Huijgen (SH) en Kirsten Bonke (KB). 

Afwezig:  Renée Oremus (RO).  

  

1.Opening  

Afsluitende vergadering van het schooljaar 2018-2019. 

Geen ingekomen stukken. 

 

2. Financiën 

De activiteiten zijn gezamenlijk binnen budget gebleven en er zijn gelden over. 

Volgend schooljaar kunnen we  als OR ook kijken naar een nieuw project. 

Ideeën tot nu toe: 

Traptredes aula met de rekentafels, Planten in de aula en een Tv-arm voor de tv in 

de gang voor mededelingen en events. Check tv-arm thuis Actie SZ 

 

3. Klascadeaus 

Zijn klascadeaus nog nodig of moeten we het laten bij een cadeau als een kind/ouder 

dit zelf wilt geven? Dienen afscheidscadeaus niet gewoon een knutsel te blijven? De 

herinnering van de kinderen uit de klas maar ook voor de kinderen aan de klas, zijn 

wel waardevol. OR laat het voor nu hierbij maar wil wel graag dat er 1 lijn getrokken 

wordt in elke klas. Het idee kwam dan ook om alle Stamgroepouders uit te nodigen 

om het schooljaar te bespreken en afspraken te maken. Datum in September 

communiceren, Actie KvKM samen met CPS. 

 

4. Schoolplein 

Basisschool de Zon in De Kwakel heeft bij Schiphol een plan ingediend voor het 

schoolplein en heeft daar een cheque voor gekregen. Dat is ook een goed idee voor 

het schoolplein van ’t Startnest. Rondvragen wie er eventueel een plan wil maken om 

te overhandigen, Actie BP, SA en SH. 

 

5. Data school evenementen 

De nieuwe data zullen bekend worden in de nieuwe kinderkalander die in de laatste 

week voor de komende zomervakantie wordt uitgedeeld. 

OR vergaderdata inplannen, Actie KvKM. 

 

Vergadering gesloten 19:31uur. 


