
    

Notulen ouderraad vergadering 28 februari 2018 
Aanwezig: Mariëlle, Renske, Gerry, Sietske, Anneke, Maartje en Joanieke 
 
 

1. Opening en mededelingen 
Mariëlle opent 20.10u de vergadering, er zijn geen mededelingen 
 

2. Goedkeuring notulen 31 januari 2018  
 Notulen zijn goedgekeurd. Mariëlle heeft Janneke gesproken. Zij neemt de 

evaluatie van Carnaval mee naar de leerlingraad.  
 

3. Ingekomen en uitgaande post  
 Er is geen post. 

 
4. Mededelingen team 

 Carnaval is goed bevallen.  
 Namens Olgay de vraag wanneer we de tegels op het schoolplein verven. In 

de vorige vergadering is besloten dat we dit in het voorjaar zullen doen. We 
laten Lenny of Frits goede verf kopen. Zodra een datum bekend is, zal ook de 
OR van de Mozaïk geïnformeerd worden. Zij kunnen waar mogelijk helpen. 
 

5. Evaluatie Carnaval 
De viering van carnaval is als positief ervaren. Enkele aandachtpunten voor volgend 
jaar:  
 We misten muziek tijdens optocht. Er was ook geen muziek in de hal tijdens 

de spelletjes. FC Nott wordt volgend jaar nog een keer gevraagd (actie 
Sietske) of Hardslag (via Monique en Jorinde).  

 Hulpouders misten uitleg over spellen. Voor volgend jaar goed op papier 
zetten (plattegrond maken) en ouders informeren  

 Niet alle hulpouders hoeven ook mee op te bouwen. Nu waren we met te 
veel te vroeg aanwezig  

 Dagen voor carnaval als aanloop pakken: bijv. gekke haren dag, pyjamadag 
etc. 
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6. Sportactiviteiten 
 De brieven voor voetbal zijn meegegeven. Indeling wordt vrijdag 2-3 

gemaakt. (Anneke, Mariëlle en Janneke).   
 Handbal komt nog: toernooi mogelijk op 27-5  

 
7. Schoolfotograaf 

 Besloten dat “Diks Schoolfotograaf” wordt vastgelegd. (actie Anneke) 
Gekeken wordt of alle foto’s op 1 dag (mogelijk maandag 26-3) gemaakt 
kunnen worden. Indien een 2e dag nodig is, wordt vrijdag 23-3 als voorkeur 
aangegeven.   Zodra de dag(en) definitief zijn vast gelegd, worden team en 
ouders geïnformeerd  (actie Joanieke) 
 

8. Rondvraag  
 Kan de oude kartonnen haard weg?  Ja: Alex wordt nogmaals gevraagd voor 

een houten haard (actie Maartje) 
 Is rekstok al besteld? (actie Joanieke) 
 Besloten om einde van het schooljaar alle sponsoren te bedanken. (Kerst: 

Fam Smits voor het haardhout, Klaas-Jan voor de snert) 
 
21.15 sluit Mariëlle de vergadering 

 
 
 

 

 

 

 

 


