
 

Agenda Ouderraad ´t Startnest 
 

 
Datum:  woensdag 3 maart, via Teams 

Aanwezig:  Sintha Sie (SSi), Karin van Kooten-Molenaar (KvKM), Bonita Perebooms (BP), 

      Chantal Pronk-Sporrel (CPS) Kirsten Bonke (KB), Susan Zijlstra (SZ),  

Barbara Dijksterhuis (BD), Chaska Wortel (CW), Dimphy Hengst (DH),  

       Maddie Scheffel (MS) en Brenda van Ommeren (BvO) 

Afwezig:  - 

 

1.Opening  
  

Roxan, directrice van de school is ook aanwezig bij de vergadering. 

Voorzitter Barbara opent de vergadering. Rondvraag hoe het met iedereen gaat. 

 

Ingekomen stukken, brief voor schoolfeest voor betaling gereserveerde attribuut 

van vorig jaar, is opgelost door BD. 

notulen vorige vergadering en actiepunten: goedgekeurd 

 

2. Financiën  

Na laatste herinnering vrijwel alle betalingen binnen als begroot. 

Uitgaven gedaan: de film voor de kerstmusical, boeken, kaartjes verstuurd. 

  

3. Niet doorgaan Verkleedfeest 12/2 

Ouders zijn gemaild. Vraag is of het later dit schooljaar zijn doorgang kan vinden en 

anders weer naar volgend jaar verplaatsen. Afhankelijk van Covid-19 restricties. 

 

4. Schoolfeest en Sponsorloop 19/3 

Event gaat niet door, dit wordt weer doorgeschoven naar volgend jaar. 

Hulpouders en ouders worden geïnformeerd via de nieuwsbrief. 

Kijken naar een plek voor opslag op school voor de spullen van het schoolfeest. Actie 

CPS. 

  

5. Scholierenveldloop 23/3 

Nog geen informatie van Aku ontvangen. We gaan er van uit dat het niet doorgaat. 

Informatie van Aku in de gaten houden, Actie BP. 

 

6. Koningsspelen 23/4 

Plan is om de huidige opzet te veranderen. Hoe kunnen we de opzet zo maken om per 

leerjaar de koningsspelen vieren? Idee is om 2 activiteiten op te zetten buiten en 



dan per klas 20 min het ene onderdeel te doen en dan 20 min het andere onderdeel 

te doen. Zolang de ingedeelde “bubbel” van de kinderen wel in stand blijft tijdens de 

activiteit. OR geeft aan dat het idee goed klinkt en dat het nu uitgezocht en 

uitgewerkt moet worden. Ook conform Covid-19 restricties. Actie KB, PB en CPS. 

 

7. Circus op school 

3 offertes gekregen van 3 partijen.  

Alle 3 willen ze 2 hulpouders hebben per klas. Dat moet bekeken worden wat daarin 

mogelijk is. Wellicht 1 (OR) ouder en 1 Stamgroepleider. Afhankelijk van de Covid-19 

restricties kunnen de kinderen optreden in de Aula of enkel in eigen klas. Circus op 

School heeft de voorkeur, goed programma uitgewerkt, aangepast naar Corona 

maatregelen en kostentechnisch goed. Datum 1 juli wordt geboekt met voorwaarden 

coronaregels zoals annuleren mogelijk. Streamen voor de ouders, als voor hele 

school, is lastig ivm privacywet. Wellicht wel voor enkel in de klas, zodat alle 

kinderen alle optredens kunnen zien. Tegen die tijd een oproepje in de nieuwsbrief 

voor een hobbyouder die zou willen filmen. Alles wordt verder onderzocht. Actie KB 

en BP. 

    

8. IJsbaan op school 

Was bedacht als alternatief voor de kinderen als men niet kon schaatsen op 

natuurijs. Dat is wel gebeurd en voor nu wordt dit idee even geparkeerd. Wellicht 

leuk voor volgend schooljaar. 

 

9. Bibliotheek 

OR heeft het idee om een schema te maken voor 1 a 2 dagen in de week van één a 

twee uur bezetting startend over 3 weken. Naast het innemen en uitlenen van 

boeken kan de bibliotheek ook opgeruimd worden. Gevraagd is of SZ voor nu nog wel 

graag even wil helpen met de opstart van de bibliotheek. 

Bekende hulpouder hiervoor wordt ingelicht en schema gemaakt. Actie CW, SZ en 

BvO. 

 

10. Rondvraag en sluiting 

DH geeft aan dat ze OR verdeling taken document niet heeft ontvangen. KvKM 

geeft aan dat dit is meegestuurd met de eerste notulen check mail. DH gaat dit 

checken en laat horen. 

OR voorstelrondje rooster aanvullen met Kirsten Chaska en Susan. Actie KvKM 

OR bedankt Roxan voor haar aanwezigheid. 

 

Vergadering gesloten 21.33uur 
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