Verslag Ouderraad vergadering maandag 11 oktober 2021
Aanwezig: Miranda Greidanus (voorzitter), Kirsha van der Zalm (secretaris), Marlies
Vellekoop (Leerkracht Donge), Richard van Berge, Honey Chi-Zhou, Sandra van Gerwen,
Emma Haakman, Michelle Korzillius, Edwin Nijssen, Margot Suijkerbuijk, Sandra
Timmer-Pronk.
Afwezig: Denise d’Ancona, Jessica Molina, Mirelle Salesia (penningmeester), Mark van
der Wal.
Opening en welkom
De voorzitter opent om 20.15 uur de vergadering en verwelkomt de nieuwe leden
Marjan de Ruijter – Delsasso, Marga Broekhoven, Karin Jans en Pauline Sudmeier voor
locatie Donge en Kenneth van Geer voor locatie Goudmos. Een voorstelrondje wordt
gedaan.
Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld. Er zijn geen aanvullende agendapunten.
Verslag vergadering 15 september 2021
Het verslag van de vorige vergadering wordt vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen.
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
Ingekomen post
Er is geen ingekomen post.
Commissie uitleg en nieuwe toedeling
Een lid van elke commissie geeft een korte uitleg welke werkzaamheden er worden
gedaan in de desbetreffende commissie. Daarna worden de nieuwe leden naar wens
verdeeld over de commissies.
De sinterklaascommissie is hard aan het werk. De commissie heeft voor alle groepen
verschillende cadeau’s uitgezocht en deze voorgelegd aan de leerkrachten van de
sintcommissie. Het cadeauvoorstel voor de groepen 6 en 7 is al goedgekeurd en de
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cadeau’s zijn ook al gekocht. En ook voor groep 8 zijn de cadeau’s (een gevulde etui) al
gedeeltelijk gekocht. De overige voorstellen worden besproken op 12 oktober 2021.
Nadat alle overige cadeau’s zijn gekocht, kunnen alle cadeau’s voorafgaande aan de
volgende Ouderraad vergadering worden ingepakt en verdeeld over beide locaties.
De kerstcommissie is ook al bij elkaar gekomen. Duidelijk is dat er dit jaar een
kerstdiner komt voor de kinderen. Ook is er voor de ouders een kerstborrel. Deze is dan
wel buiten, met voor locatie Donge een uitwijkmogelijkheid naar de gymzaal van de
kleuters.
Mededelingen penningmeester
Dit punt wordt verschoven naar de volgende vergadering.
De brief aangaande de vrijwillige ouderbijdrage is inmiddels verzonden bij de
weekbrief. Margot en Pauline gaan zich verder verdiepen in de vrijwillige ouderbijdrage
en hierover in gesprek met de Mirelle en Sandra.
Rondvraag/mededelingen
Er zijn geen vragen/mededelingen.
De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering.
De eerstvolgende vergadering is woensdag 10 november 2021 om 19.00 uur op
locatie Goudmos. Voorafgaand aan de vergadering zullen de sinterklaascadeau’s
gezamenlijk worden ingepakt.
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