
 

Notulen Ouderraad ´t Startnest 
 
Datum:  Woensdag 7 april, 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  

 

 Ingekomen stukken, notulen vorige vergadering en actiepunten  

 

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

CPS. Graag een ieder die spullen voor het schoolfeest heeft opgeslagen, de hoeveelheid 

doorgeeft en een foto maakt van de hoeveelheden naar Chantal, Actie 

Schoolfeestcomité.  

 

Vorige notulen goedgekeurd. 

 

2. Financiën  
Geen nieuwe punten 

  

3. Evaluatie eieren verstoppen 1/4 

 
Als zeer positief ervaren en voor herhaling vatbaar. 

Volgend jaar de stramgroepleiders beter informeren over de regels zodat ook elk kind 

een ei heeft. Ook meer reserve eieren de volgende keer. 

Hoe op te lossen dat de kinderen naar buiten kunnen kijken terwijl er verstopt wordt. 

 

4. Koningsspelen 23/4 

 
OR heeft besloten dit feest door te laten gaan in een andere setting dan voorgaande 

jaren en rekening houdend met de coronaregels. 

Er zullen 2 activiteiten zijn en per keer gaan er 2 klassen naar buiten die elk onderdeel 

een half uur doen. De 2 activiteiten zullen zijn een stormbaan en een bootcamp geregeld 

door Videt. Door vooraf goed handen te wassen en tussendoor handen te desinfecteren 



volgen we de hygiëne regels. Door een duidelijke looproute kunnen de klassen elkaar op 

goede afstand afwisselen. OB en MB in de ochtend en BB in de middag. 

Hulpouders enkel OR ouders, de stamgroepleiders vanuit school, de gymleerkrachten en 

Videt medewerkers. Tussendoortje voor de kinderen wordt ook geregeld.  

Draaiboek mailen naar OR Actie BP. Stukje in nieuwsbrief Actie CPS. 

Bij slecht weer gaat evenement niet door. 

  

5. Avond4daagse  
Avond4daagse @ home. Niet traditioneel door je eigen dorp maar met een app 

zelfstandig lopen om een medaille te halen. 29/3 t/m juni inschrijven voor zo'n € 6.- 

waarna men de app kan downloaden.  Stukje schrijven voor in de nieuwsbrief met link en 

uitleg, Actie CPS en SSi. Idee om er nog iets mee te doen vanuit school, Actie OR leden. 

 

6. Circus op school 
Nieuwe offerte en bevestiging datum ontvangen. Vragen beantwoord over annulering en 

coronaregels. Op 1 juli kan het project Circus doorgaan. Bekijken hoeveel hulpouders er 

nodig zijn, Actie KB.  

 

7. Rondvraag en sluiting 
Vorig jaar een groep8 afscheidscadeautje geregeld ivm de beperkingen van toen. OR 

gaat per vergadering bekijken wat de eventuele versoepelingen zullen zijn en of het 

nodig is om actie te ondernemen. Op de agenda voor volgende vergadering, Actie KvKM. 

 

Sluiting 20.53uur 
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