
Ouderraad bijeenkomst 19 april 2022  

 

Aanwezig; Sabine, Priscilla, Britt, Debby 

Afwezig; Hanan  

Notulen van 4 april goedgekeurd en gedeeld op site van school 

 

Agendapunten;  

 

Opening; 

 

Sabine (voorzitter) heet aanwezige welkom en start de vergadering om 19.33u 

 

Verdere ontwikkelingen rondom de Avondvierdaagse/ Informatieavond 11 april 2022/ Herinnering 

van 22 april aan ouders over aanmeldingen op 10/11 mei; 

 

Priscilla en Britt organiseren de avondvierdaagse voor onze school ook dit jaar via de 

‘wandelvereniging’. Er was vorige week een info avond voor alle basisscholen die mee doen op de ‘de 

Goffert’. De avondvierdaagse gaat van start op 31 mei t/m 3 juni. Op deze dagen zullen de leerlingen 

en ouders om 17.45u zich aanwezigheid melden bij de OR ouders die bij Prins Maurits tafel gereed 

staan en om 18.00u gaat iedereen van Start!. De avondvierdaagse vindt plaats op ‘de Goffert’. 

Leerlingen en ouders kunnen zich aanmelden op 10 en 11 mei in de ochtend en in de middag in de 

aula op school. Hierover krijgen de kinderen op 20 april brieven mee waarin al de benodigde 

informatie gedeeld zal worden voor alle geïnteresseerde. 

Er zijn voldoende sponsoren voor deze organisatie door OR geregeld waardoor er Goodiebags 

uitgedeeld zullen worden. Ook zullen er medailles uitgedeeld worden. Deze moeten wel met 

certificaat op naam uitgeschreven worden. Deze zal Priscilla regelen en klaar maken voor de laatste 

dag, vrijdag (3 juni). Directeur van onze school zal gevraagd worden of zij deze namens Brede school 

Prins Maurits aan de leerlingen en ouders die hebben meegedaan uit te delen.  

  

Verdere ontwikkelingen rondom het Eindfeest van dit schooljaar; 

 

Op 11 juli zal een eindfeest georganiseerd worden (nog via de oudervereniging). Hierover zullen 

Priscilla en Britt samen met de Eventmanagers op 11 mei a.s. over beraden. Hieruit komende 

informatie zal tijdens onze eerst volgende OR vergadering met OR gedeeld worden. OR staat klaar om 

hierin hulp te bieden. 

  

Activiteiten dit jaar; 

 

Dit jaar zullen de activiteiten die al georganiseerd zijn (gefinancierd door ouderbijdrage) door 

Eventmanagers ook op die manier verlopen.  

Begin nieuwe schooljaar zal OR fris van start gaan met alle activiteiten (die gefinancierd worden via 

ouderbijdrage) en organiseren. 

We hebben aan alle ouders vorige week een bericht gestuurd met verzoek tot steun in ouderbijdrage. 

Deze bericht zal als herinnering vaker gestuurd worden aan ouders.  

Volgend jaar gaan we van start met: Halloween (oktober), Sinterklaas (december), Kerstdiner 

(december), Carnaval (februari), Pasen (april), Schoolreis, Koningsspelen, Avondvierdaagse, Eindfeest 

groep 8. 



 Als OR hebben we al over verschillende activiteiten gebrainstormd. Dit zal met de loop van tijd 

uitbreiden en vastgelegd worden per activiteit. Deze stukken zullen voorgelegd worden aan directeur 

van school voor toestemming en vervolgens georganiseerd worden. 

Ouders uitnodigen voor achterban informatie; 

We hebben besloten om deze bijeenkomst voor ouders als OR te organiseren op 2de week van nieuwe 

schooljaar. Ouders zullen ruim op tijd hierover geïnformeerd worden en uitnodiging ontvangen.  

 

Volgende vergadering zal plaats nemen op 16 mei om 19.30u. 

 

Sabine (voorzitter) sluit deze vergadering om 21.16u. 


