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OBS De Start- OV 

Notulen OV vergadering woensdag 25 januari 2023 

Aanwezig:, Amber Hendriks, Juf Henriëtte, Jennifer van Dam, Melissa vd Biggelaar, 

Ingrid van Vugt (notulist) 

Afwezig: Ellen Meeuwissen, Björn Moust, Ilona van Dongen. 

 

Aanvang: 20.00 uur, op school.  

1. Opening 

• Speciaal welkom aan Melissa, eerste vergadering als nieuw OV lid.  

 

2. Vorige notulen 

• Palen schaduwdoek zijn geplaatst, dank aan de hulpvaders. Begin maart zal het 

doek gehangen worden.  

• Organisatie schoolfotograaf loopt, datum volgt. Amber zal deze dag mee 

coördineren.  

• We gaan op zoek naar een leuk kastje voor de boeken van de boekenboom, zodat 

er een kastje buiten kan komen aan de voorzijde van school. De boekenboom 

binnen wordt namelijk nauwelijks bezocht.  

 

3. Ingekomen post 

• Niets 

 

4. Mededelingen directie 

• Agnes is nog niet aanwezig, helaas ook nog geen zicht op het hervatten van haar 

werkzaamheden.  

 

5. Mededelingen team 

• We willen meedoen aan de Pannenkoekdag, vrijdag 17 maart. Hoe en wat volgt 

nog via Parro.  

• Laatste werkdag Juf Henriëtte: 29 november 2023, dan gaat ze van haar 

welverdiende pensioen genieten.  

 

6. Evaluatie 

• Sinterklaas 

Was een leuke ochtend voor de onderbouw en de surprise was ook erg geslaagd. 

Sint alweer vastgelegd voor dit jaar, dinsdag 5 december. Binnen budget 

gebleven. 

• Kerstviering  
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Kerstdiner was geslaagd. Lampionnentocht viel helaas in het water. Gezellige 

drukte in de gymzaal met live muziek, geslaagde avond. Volgend jaar zijn er 

plannen voor een kerstmarkt. Dit gaan we tijdig oppakken omdat we dan veel 

ondersteuning nodig hebben van ouders met het knutselen. Binnen budget 

gebleven.  

 

7. Voorbereiding 

• Carnaval 

Idee is klaar, kunst en schilderen is het thema waar het om zal draaien, uitvoering 

moet nog starten. Deze week volgt oproep voor hulpouders in Parro. Financiële 

bijdrage is gedaan aan SOT. 

  

• Sportdag 

Dit jaar sportdag op 21 april, organisatie door Local Gym. Er zijn al enkele 

vergaderingen geweest, Jennifer en Henriëtte zitten mee in de organisatie. We 

starten met Koningsontbijt op school om 8.30 uur. Vorig jaar kregen de kinderen 

een lunch, dit jaar is dit niet het geval, ieder zal eigen lunch mee moeten nemen. 

Kinderen worden rond 9.30 uur in etappes bij sportpark Eikendijk verwacht, alle 

kinderen zullen met auto’s gebracht worden. Het programma stopt voor de 

onderbouw om 13.30 uur, voor de bovenbouw om 15.00 uur. Oproep voor 

hulpouders volgt nog via Parro.  

 

8. Punten OV 

• PR school (vast punt OV) 

Open dag en informatie avond zijn in maart, deze zullen op Facebook 

gepubliceerd wordt via betaalde advertentie met het oog op kleinschalig 

onderwijs. Advertentie vanuit Bravoo in de Duinkoerier. Dit jaar geen markt of 

speeltuin bezoeken voor publiciteit. Banners worden weer geplaatst. Aanwas is 

nu erg goed, veel kleuters, het komende jaar nog veel groei in de onderbouw.  

• Emballage opbrengst (vast punt OV) 

Weinig emballage, nog niets ingeleverd. We gaan dit schooljaar nog wel even 

door, later evaluatie.  

• Schoolplein 

Duikelrek palen staan, ondergrond volgt nog. Benzinepomp is er. Tipi tent en 

kunstgras wordt aan gewerkt. Buitenkraan wordt geregeld voor aansluiting. Tot 

nu al ontzettend blij met alle hulp van de handige vaders.  

  

9. Rondvraag 

• Niets 

 

Actiepunt: Actiehouder: Status: 
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Emballage inleveren Allen Open 

Op zoek naar kastje voor boeken  Allen Open 

Datum schoolfotograaf vastleggen Femke + Amber Open 
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