Notulen Ouderraad ´t Startnest
Datum:
Aanwezig:

Afwezig:

Woensdag 19 mei, via Teams
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)
en Brenda van Ommeren (BvO)
Maddie Scheffel (MS)

1.Opening
Ingekomen stukken, notulen vorige vergadering en actiepunten
Geen ingekomen stukken.
Vorige notulen goedgekeurd.

2. Financiën
Momenteel uitgaven voor Koningsspelen (van budget verkleedfeest en voorleesontbijt).
CPS attendeert op afscheidscadeau voor groepen 2, 5 en 8. Desbetreffende OR leden
van deze lagen pakken dit op met andere ouders en stamgroepleiders.

3. Evaluatie Koningsspelen 23/4
Goed georganiseerd en een prettige samenwerking binnen de hulpouders van de OR.
Stamgroepleiders konden vrij bewegen en dat werd als prettig ervaren. Combinatie van
stormbaan en bootcamp was goed. Hopelijk volgend jaar weer het nieuwe plan om de
Koningsspelen in te delen. Dit was een goed alternatief met in achthouding van de
COVID-19 regels.

4. Schoolreisje hele school 27/5
OB bandjes schrijven met noodnummer en shirtjes/hesjes klaarleggen actie KvKM.
Boodschappen zijn gedaan en worden woensdag 26/5 verdeeld over de klassen, actie
DH, SSi en CPS.

5. Avond4daagse cadeautje
In de vorige notulen staat geschreven dat de OR eventueel een klein cadeautje zou
geven aan de deelnemers van de alternatieve Avond4daagse. Door diverse redenen (o.a.
medaille is uitgangspunt, inschrijving en daarmee tracering van deelnemers, is niet via
school en geen gezamenlijke laatste dag) heeft de OR besloten geen cadeautje te geven
aan de deelnemers.

6. Gezinscadeautje
Besloten is om per gezin een cadeautje te geven als bedankje voor dit schooljaar. Actie
OR leden om hier over na te denken. Hoeveel gezinnen? Actie CPS. Volgende week
dinsdag besluiten via OR App.

7. Teamcadeautje
30 juni is er een studiedag. Idee is besproken en wordt opgepakt. Actie OR leden.

8. IJsje einde jaar
Voor op 1 juli wanneer circus op school is ijsjes regelen bij Ben. Let op allergie. Actie BP

9. Gr8 cadeautje
Tot nu toe nog steeds onduidelijk wat de versoepelingen gaan zijn. Kans is wel groter
dat er iets mogelijk is voor gr8, waardoor een cadeautje niet nodig is, daar dat
uitzonderlijk vorig jaar wel is gedaan. Zal door de OR in de gaten worden gehouden.

10. Circus op school
Mail met circusdirecteur over versoepeling ivm vertonen acts aan school of enkel klas.
Acts kunnen aan hele school worden gegeven, maar de bouwen dan wel per bubbel buiten
aanwezig. Ook graag een mooi en slecht weer scenario opvragen, actie KB. OR leden
aanwezigheid graag aangeven bij KB, actie OR leden. 9juni online overleg KB, BP en CPS.

11. Kinderboekenweek nieuwe indeling schooljaar 21-22
Onderwerp thema Kinderboekenweek is beroepen. Welke vorm en indeling wordt nog
naar gekeken. Mogelijkheden in budget moeten besproken worden met penningmeester,
actie BvO en CW.

12. Rondvraag en sluiting
Vraag SZ; Kerstmusical alvast oriënteren? Brainstorm gaat starten, actie SZ, BvO.
Afsluitende OR BBQ locatie wordt over nagedacht, ook in achthouding van COVID-19
regels op 2juli, actie OR leden.

Sluiting 21.32uur
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