
Notulen vergadering 11 februari 2019
Oudervereniging Andersenschool

Aanwezig:  Heidi Vermeij (voorzitter), Silvana van Koningsbruggen, Kristel van der Sman, Eelco 
Kosterman, Clair van Noppen, Ramses Christiaan(notulist)

Afwezig:  Roos de Roo, Manon Scholtens,

Opening
Heidi opent de vergadering.

Goedkeuring vorige notulen
Er zijn geen opmerkingen over de vorige notulen, deze worden goedgekeurd.

Ingekomen stukken
Naast de afschriften van de bank heeft Heidi een declaratie voor de kerstviering ingeleverd.

Financiën
Ramses geeft aan dat hij brieven zal maken voor de leerlingen van groep 8 om de ouderbijdrage 
voor de Denemarkenreis te innen. Deze zal hij naar Eelco sturen zodat Eelco ze kan versturen naar 
de ouders. Daarnaast zal Ramses herinneringsbrieven opstellen voor de ouders die de ouderbijdrage 
nog niet hebben betaald. Dat zijn er nog 20.
Eelco zal een nieuwe leerlingenlijst sturen naar Ramses zodat Ramses de nieuwe leerlingen een 
brief kan sturen voor een aangepaste ouderbijdrage.
Ramses geeft aan dat hij de financiën nog niet heeft kunnen omzetten. Heidi geeft aan dat er op 
internet voorbeelden zijn van financiële pakketten om de administratie bij te kunnen houden. 
Ramses zal daar eens naar kijken.

Evaluatie Schrijver op school
Het was goed geregeld en het liep ook goed. Er hing een gezellige sfeer en positief was dat de 
auteur goedkope boeken had. De schrijver was flexibel in de grootte van de groep en het 
honorarium viel binnen budget.

Evaluatie Voorleesontbijt
Er was wat miscommunicatie doordat het intern verplaatst was. De activiteit is wel binnen budget 
gebleven.

Activiteiten
 Juffen en meestersdag:   Roos heeft cake geregeld en Kristel de limonade. In de nieuwsbrief 

zijn de thema’s bekend gemaakt. Groep 1 t/m 5 gaan een circuit doen in de gymzaal. 
Groepen 6, 7 en 8 regelen zelf iets.

 Boekenmarkt (Kristel en Ramses):   De boekenmarkt zal vrijdag 14 juni plaatsvinden. Kristel 
zal een mailing maken dat de boeken aangeleverd kunnen worden. In de mailing zal ook 
gevraagd worden of mensen mee willen helpen. In de nieuwsbrief van begin april zal ook 
aandacht worden besteed aan de boekenmarkt.

 Sponsorloop (Silvana en Ramses)  : De sponsorloop staat gepland op 5 april. Anouk is 
aanspreekpunt vanuit school. Het goede doel is Friends4Owen. Heidi geeft aan dat we 
wellicht de IZettle in kunnen zetten om de sponsorgelden te innen.



 Denemarken:   Eelco heeft de uitvraag van de bussen de deur uit gedaan. Niels en Jeanine 
hebben contact met de scouting. De scouting heeft weer contact met de scouting en een 
school in Denemarken. Die school is erg enthousiast. Onderdak is geregeld. Heidi geeft aan 
dat ze via Max ook contact heeft met een school in Denemarken. Ook Eelco is bezig om via 
via contact te leggen met Denemarken.

 Schoolreis volgend jaar (Silvana):   Volgend jaar staat gepland dat we weer naar een 
dierentuin gaan. Er wordt eerst gedacht aan Dierenpark Amersfoort. Eventueel kunnen we 
naar Rhenen. Silvana zal gaan informeren wat de mogelijkheden zijn. De bussen moeten 
alvast geregeld gaan worden. De kleuters gaan weer naar de Pretfabriek.

WVTTK en Rondvraag
 Papiercontainer  : De vraag is wanneer de container komt. Eelco geeft aan dat hij 7 januari 

een vergunning heeft aangevraagd. De aanvraag loopt tot 22 februari. De buurt had 
problemen met de container omdat er kinderen in de container zouden spelen. Hier ligt 
volgens de OV ook een verantwoordelijkheid bij de betreffende ouders.

 Glijbaan  : Ramses geeft aan dat er een mooie glijbaan op het schoolplein is gekomen en dat 
ook ouders er positieve opmerkingen over hebben gemaakt. Eelco geeft aan dat hij de kosten
wel heeft voorgeschoten. 

De vergadering wordt gesloten.


