
 

Notulen Ouderraad ’t Startnest 
 

Datum:  woensdag 8 januari, aula school 

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

Perebooms (BP), Saskia Ariëns (SA), Jaimie Milburn (JM), Chantal Pronk-Sporrel 

(CPS) en Kirsten Bonke. 

Afwezig:  Susan Zijlstra (SZ), Sintha Sie (SSi), Barbara Dijksterhuis (BD) en Renée 

Oremus (RO) 

  

 
1.Opening  

  

Ingekomen stukken, notulen vorige vergadering en actiepunten  

Geen ingekomen stukken. 

Notulen goedgekeurd. 

  

2. Financiën 

 Sinterklaas minder gebruikt dan gebudgetteerd. Herinnering eruit gestuurd voor 

vrijwillige ouderbijdrage.  

 

3. Evaluatie Sinterklaas versiering 15/11 en viering 4/12 

Lengte van vlaggetjes klopt niet meer en ook zouden extra haakjes nog handig zijn. Hier 

gaat naar gekeken worden. Actie DSvP. 

Viering ging goed. Organisatie Sinterklaasaktie deed het goed. Roetveeg Piet werd goed 

ontvangen. Combinatie van Roetveeg Piet en Zwarte Piet is en blijft wenselijk, ook 

vanwege de landelijke viering. Vieringen in klassen gingen goed. Stuk beter dan in de 

aula. Tip: eerder contact met peuterspeelzaal ivm Sint bezoek, anders lopen er straks 2 

Sinterklazen rond, ook de pepernoten waren niet uitgedeeld, dit was vergeten. 

   

4. Evaluatie Kerst versiering 6/12 en Kerstborrel 18/12 

Desiree had de versiering overgenomen van Jaimie. Dit ging goed en genoeg ouders.  

Bij het opruimen van de Kerstborrel  waren er geen ouders meer. Die waren al weg. JM 

heeft alles zelf moeten opruimen zonder hulpouders. Idee is voor hulpouder formulier 

bepaalde taken te kaderen. Bv bar en opruimen samen met een tijd kader. Oliebollen 

veel over, wellicht volgend jaar een andere snack. Drinken was goed ingekocht. 

  

5. Evaluatie Kerstmusical 18/12 

Is heel goed gegaan. Tip vanuit de school: Banken niet tegen raam zetten en 

brandblusser vrij houden. Genoeg hulpouders, beter dan vorig jaar, minder stress. Decor 

was weer super gedaan. Op hulpouder formulier veranderen: Vrijdag voor de musical aula 

klaar en na musical opruimen.  

  

 



6. Voorleesontbijt 31/1 (gaat dit door ivm staking?) 

Gaat niet door ivm staking. Ouders moeten gemaild worden. Actie KvKM. 

 

    

7. Verkleedfeest voorbereiding 13/2 en viering 14/2 

24ste bespreken met KvKM en CPS. Hoeveel teams, hoe deze kenbaar te maken, dmv 

kaartjes of anders. Inventariseren, iets veranderen of niet. Actie KvkM en CPS. 

 

 

8. Schoolfeest en sponsorloop 20/3 

Beroepen is het thema. Sponsorloop zal zijn voor stichting Jarige Job. 

Druk in overleg en ver gevorderd door team verantwoordelijken uit OR. Nu nog bezig 

met de knutsels via bv Pinterest. 

Geen hapjesbar meer van ouders maar beperkt soort eten en daar dan wel veel van. Er 

zal wel kledingverkoop zijn. Sponsors van winkels wordt nog aan gewerkt.   

  

 

9. Rondvraag en sluiting 

Naar de indeling van de Koningsspelen zal gekeken worden. 

Volgende OR vergadering zal plaatsvinden op 25/2 ivm afwezigheid leden. 

JM wil graag andere taken op zich nemen die makkelijker te combineren zijn met haar 

gastouderfunctie. Mail uit sturen leden voor oplossing hierin. Actie KvKM. 

 

 

Volgende OR vergadering is op dinsdag 25 februari. 

 

 

21.20 OR vergadering gesloten 

 

 


