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                      Ouderraad 

 

Verslag vergadering Ouderraad 12 november 2019 

 
Aanwezig: Ingeborg, Peter, Athina, Djessica, Evelien, Vivian, Wendy en Natasja  

 

Afwezig met kennisgeving: Joke 

 

Afwezig zonder kennisgeving Sofie 

 

 

1. Opening 

Peter opent de vergadering. 

 

 

2. Verslag vergadering  30 september  

Goedgekeurd, er is voor een andere schoolfotograaf gekozen. 

 

 

3. Ingekomen Post 

Boek schoolreizen. 

 

 

4. Sinterklaas 

Sinterklaas en hoofdpiet komen, vervoer wordt besproken, hier zorgt Ingeborg voor, sminken 

(Djessica, Wendy en Natasja) vanaf 8 uur op school. Pakken, kadootjes en strooigoed zijn 

geregeld. Als alles klaar staat moet er niemand van de ouderraad komen assisteren. Pakken 

moeten ’s middags terug naar Rinus. 

 

 

5. Kerst 

Woensdag 18 december wordt een drukke dag. We beginnen met het kerstontbijt. Voor degene 

die kunnen: om 8 uur op school aanwezig zijn. De tafels worden door de leerlingen klaargezet. 

Vivian zorgt voor aanvullende boodschappen. Om 19 uur gaan de kinderen in groepjes een 

wandeling rond school doen met als thema “op zoek naar de kerstmisman”. Daar zullen diverse 

kraampjes staan waar een activiteit te doen is en krijgen ze een symbool mee. Vanaf 19.30 uur is 

het in de kerk te doen. Zij gaan daar liedjes zingen en zetten de symbolen neer. Na afloop gaan 

wij de drank en hapjes verzorgen (net als voorgaande jaren). Peter maakt de bordjes met de prijs 

vd drank (incl hapje). Natasja buffettafels klaarzetten. Wij gaan koffie-thee-fris-wijn verkopen. 

Ieder bedenkt een hapje wat hij/zij wilt maken, als je het weet, zet het even op de appgroep zodat 

we verschillende keuzen hebben. Ingeborg gaat aan de slag met het meegeven van het 

kerstkransverkooplijstje. Athina gaat aan Natasja doorgeven hoeveel dozen we vorig jaar hebben 

gekocht. Natasja gaat deze dan bestellen. 
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6. Andere Schoolaangelegenheden 

Groep 5 tot en met 8 krijgen gitaarles tot aan de kerstvakantie. De ouders van de leerlingen van 

groep 8 hebben een uitnodiging gekregen voor de infoavond. Deze vindt plaats op woensdag 27 

november op basisschool Heidepoort en niet op het Reynaertcollege. 

 

 

7. Rondvraag. 

Wendy: overweegt te stoppen volgend jaar. 

Athina: volgend schooljaar “vrijwillige” ouderbijdrage eerder betalen dan 1 november. 

 

 

 

Volgende vergadering woensdag 11 december om 19 uur. Dit ivm het inpakken van de 

kerstkransjes 

 

 

 

Notulist Natasja 


