
Notulen OV-vergadering woensdag 8 maart 
 
Aanwezig: Mirella, Conny, Karin, Angelique, Jolanda, Nicole 
 
Afwezig: Miriam, Anje, Tamara, Andra, Heidi 
 
Aanwezig team: Helma 

 
Opening 
Mirella heet iedereen welkom op de vergadering. 
 

Werkgroepen 

 Leerplein: 
Maandagmiddag 27 maart versieren voor Pasen/lente. 

 Carnaval: 
 Techniekmiddagen voor de schooloptocht waren leuk 
 Schooloptocht was leuk. Alleen het opstellen was rommelig. We waren snel terug 

op school. Volgende keer kunnen de kinderen de “normale”tijd naar school 
komen. 

 Volgende keer evt. weer wat meer spelletjes evt ism Polle. 
 Jan wilt nog evalueren met Michael. Samen met Karin en Mirella. 
 Volgend jaar optocht???? 
 Helma geeft aan dat de leerkrachten snel weg waren met het opruimen. 

 Verkeer: 
 Donderdag 16 maart komt de verkeerskar. Nicole zoekt nog 2 hulpouders. Nog 

een oproep via de klassenouders. Groep 7-8 komt met de fiets voor de 
fietscontrole. De verkeerskar komt bij de dierenarts voor. 

 Voor het verkeersexamen is op 6 april het theoriegedeelte en 10 april het 
praktijkgedeelte. 

 Sportdag: 
 Woensdag 12 april 
 De sportdag wordt dit jaar gehouden bij DEVO 
 Verschillende atletiekonderdelen en spelletjes staan op het programma 

 Bloemenmarkt: 
 Donderdag 20 april van 18.00 tot 20.00 
 Plantjes komen waarschijnlijk net na schooltijd. De vraag of het team ze wilt 

tellen/controleren als ze komen. 
 Team is ook aanwezig bij de uitgifte 
 350 euro minder dan vorig jaar. Volgend jaar misschien een andere actie bijv. 

chocoladepaaseitjes???? 
 Schoolreis: 
 Iedereen die niet betaald heeft voor 10 maart gaat niet mee. 
 Begeleiding is bijna rond. 
 Efteling en bussen staan vast. Alleen nog definitief aantal doorgeven. 



 Leerkrachten maken de groepjes 
 Er komt zo snel mogelijk een mail met daarin verdere info. Zoals de grootte van 

de groepjes, wat mag iedere groep doen enz. 
 NOT pakket aangevraagd als voorbereiding op de schoolreis. 
 

Rondvraag: 
 Angelique laat voorbeeldfoto’s zien van de nieuwe schoolfotograaf. 

 Er wordt als idee gegeven om bij grote activiteiten alle hulpouders te mailen om 
scheve gezichten te voorkomen. 

 
 
 

 
 


