
 

Notulen Ouderraad ’t Startnest 
 

Datum:  dinsdag 25 februari, OR lid thuis 

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

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

(CPS) Kirsten Bonke, Susan Zijlstra (SZ), Sintha Sie (SSi) en Renée Oremus (RO) 

Afwezig:  Barbara Dijksterhuis (BD)  

  

 

1.Opening  

Ingekomen stukken, notulen vorige vergadering en actiepunten  

Afschriften voor de Penningmeester. 

Actiepunten afgehandeld. 

Vorige notulen goedgekeurd. 

 

2. Financiën  

Meer gelden binnengekregen aan vrijwillige bijdrage dan begroot.  

- Achteraf betalen Jumbo boodschappen. 

OR bekijkt mogelijkheden van op rekening kopen bij de Jumbo voor de event 

boodschappen. BTW nummer benodigd. Dit moet gecheckt worden. Actie SSi 

- 2de herinnering uitsturen vrijwillige bijdrage. 

OR heeft besloten dit niet te doen. 

- Uitgaven tot nu toe  

Verkleedfeest over budget. Geen voorleesontbijt, dit budget komt vrij.  

 

3. Evaluatie Verkleedfeest voorbereiding 13/2 en viering 14/2  

Stamgroepleiders, hulpouders en de kinderen waren zeer positief. 

Genoeg hulp op beide dagen ontvangen van ouders. Groep 8 die de spellen beheren en 

groep 7 kinderen die de groepjes begeleiden was weer een succes. Scheelt in het 

vragen voor hulp aan ouders. Was goed rekening gehouden met allergieën. Paar 

spellen veranderd.  

Voor de versiering van de vlaggetjes moet er opnieuw gekeken worden naar de 

haakjes verdeling. Actie DSvP. 

 

 

4. Schoolfeest en sponsorloop 20/3  

Hulpouders nodig, lijst met diverse activiteiten wordt opgehangen. Later 

stamgroepouders vragen als dit nodig is om alle lege plekken op te vullen. 

Gehele schoolfeest team is in de weer met activiteiten voor feest.  

Sponsorloop wordt dit jaar gelopen voor stichting jarige job.  

 



5. Koningsspelen 17/4  

OR denkt aan het veranderen van de spellen en indeling van de koningsspelen op 

school. Het is kort dag op het schoolfeest en hulp van ouders wordt dan gering. OR 

kijkt of er een mogelijkheid is om ook hier groep 8 kinderen in te zetten om 

groepjes kinderen te begeleiden. 

 

6. Rondvraag en sluiting  

Schoolvoetbal gaat door dit jaar. Een vader (Johan)  wil dit graag op zich nemen en 

gaat met Chantal daar over praten. Actie CPS. Gevraagd aan stamgroepleiders om te 

kijken naar maken van teams en animo. 3x reactie terug ontvangen. We kunnen 

maximaal 10 teams maken. Meer informatie zal volgen.  

 

De gevel van de school is niet heel schoon. De OR heeft niet de 

verantwoordelijkheid voor deze taak. Dit gebeurt al via de school. 

 
 

Volgende OR vergadering is op woensdag 1 april. 

 

 

21.50uur OR vergadering gesloten 

 

 


