
Notulen oudervereniging 24 januari 2022
 
Aanwezig:     Jeroen (voorzitter), Paola (PR), Rianne (activiteitencommissie), Ygor
(Penningmeester), Sanne Kuyt (Leerkracht groep 7-8) en Marie-José (secretaris)
Afwezig:     Anneke ( activiteitencommissie)

1. OPENING
Jeroen opent de vergadering   

2. ACTIELIJST 

nr. Onderwerp wie bijzonderheden gereed

1. Paasontbijt Rianne Contact opnemen
met Wendy

2. Paaseieren
zoeken in de
kasteeltuinen

Rianne Contact opnemen
met Wendy of het
kasteel hierin mee
wil werken

3. Warme Truiendag
PR regelen

Paola Het is 11 februari

4. Avondvierdaagse MJ Contact zoeken met
de organisatie of het
doorgaat

5. Foto’s Sanne Vragen aan
leerkrachten of zij
het kunnen
uploaden

6. Papiercontainers Jeroen Navraag doen of er
een extra container
bij kan of of er extra
geleegd kan worden

7. Hoffotograaf Sanne Nieuwsbrief 26-01

3. INSCHRIJVEN KVK NIEUWE BESTUURSLEDEN

- Alle bestuursleden zullen zich officieel gaan inschrijven bij de KVK

4. HOFFOTOGRAAF

- Sanne zal in de nieuwsbrief vragen naar een hoffotograaf, die ervoor wil zorgen dat
er leuke foto’s gemaakt worden van de kinderen tijdens activiteiten

5. KOMENDE ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR

- De eerste activiteit is Pasen, de oudervereniging zal ervoor zorgen dat dit een leuke
activiteit gaat worden voor de kinderen. Wij zullen dit op vrijdag 16 april vieren.

- Koningsdag, dit is een activiteit dat wordt geregeld door school en Wendy. Mochten
hier vrijwilligers voor nodig zijn dan word u hiervan op de hoogte gesteld



- Avondvierdaagse is nog niet bekend of dit doorgang zal vinden, wordt vervolgd

6. NIEUWE OUDERS

- Alle nieuwe ouders zullen informatie ontvangen over de oudervereniging dmv een
brief die overhandigt wordt door iemand van de oudervereniging. En de nieuwe
leerlingen ontvangen een welkomstpresentje

7. OUDERBIJDRAGE

- De ouderbijdrage voor Sint Bonifatius is op het moment € 40,00, dit wordt
waarschijnlijk € 45,00. Dit bedrag willen ze graag gelijk trekken met de Willibrord. Dit
voorstel ligt nu ter goedkeuring bij de MR. Mocht het te innen bedrag € 45,00 worden
dan zal dit gaan gelden vanaf het nieuwe schooljaar

8. ACTIVITEITEN ANDERE HAARSE VERENIGINGEN

Stichting Haarfijn
- Ijsbaan is helaas niet doorgegaan ivm corona
- Oliebollenverkoop was een succes, graag volgende keer wel iemand vanuit school
aanwezig

Kermis Oranje Vereniging
- Dit jaar is er geen kermis geweest ivm Corona

Hoor de Haar
- Plek papiercontainers, Hoor de Haar gaat kijken of er iets gedaan kan worden aan de
ondergrond waar nu de papiercontainers staan. Op dit moment staan ze vaak in de blubber.

MR
- De MR zal een uitslag geven over het aanpassen van de ouderbijdrage van € 40,00 naar €
45,00

4. MEDEDELINGEN PENNINGMEESTER

● De papieropbrengst is op het moment al € 1400,00 dit betreft een tijdsbestek van 6
maanden, dus dat gaat goed

5. MEDEDELINGEN SCHOOL
● De notulen zullen op de website worden gepubliceerd
● 4 februari is het warme truiendag, dit betreft een landelijk initiatief in kader van

duurzaamheid
● Oude tradities ook voortzetten waar het mogelijk is

6. ACTIVITEITEN SCHOOL
● PR, we zijn druk bezig om de school goed op social media naar voren te brengen.

Uiteraard zullen we dit blijven doen en ook andere PR activiteiten zullen plaatsvinden 



7. INGEKOMEN EN UITGAANDE POST
● Geen vermeldenswaardige binnengekomen en uitgaande post.

8. MEDEDELINGEN ACTIVITEITENCOMMISSIE / PR
● Sinterklaas was een succes
● Sint Maarten was zo op het laatste moment toch een goed succes en als leuk ervaren

door de kinderen en ouders
● Het kerstontbijt kon ook helaas niet doorgaan ivm de onverwachte eerdere sluiting

van het basisonderwijs ivm corona
● Daar en tegen zijn de leerlingen nog wel naar het Kasteel geweest om daar liedjes te

zingen en een kadootje in ontvangst te nemen

RONDVRAAG
● Geen vragen

---EINDE-----

 VOLGENDE VERGADERING: OV maandag 7 maart 20:30 bij de Emmaus!


