
        
Notulen Oudercommissie O.B.S De Hobbit 
 
 
 
 
 
Datum:   6 september 2021 
Aanwezig:          Janou, Olwen, Tanja, Nena, Marie-Jose, Lizzy, Inge, Stephanie, Loes, Karin,  
                            Desi, Sabine, Ciska, Suzan, Christina, Gwen, Joyce (notulen) 
Afwezig :           Annegien 
 
 
1. Opening vergadering en vaststellen agenda  
Janou opent de vergadering en agenda wordt vastgesteld.  
Welkom voor Desi en Inge, die aansluiten om mee te luisteren.  
 
2. Notulen vorige vergadering  17 mei 2021 
Culturele uitstapjes: Nena twee uitstapjes vanuit school, in het kader van thema.  
De notulen worden vastgesteld.  
 
3.  Mededelingen: 
-Hesjes: streven om hesjes voor schoolreis binnen te hebben.   
-OC borrel: borrel alsnog plannen, ook afscheid nemen van vertrekkend OC leden.  
Janou en Joyce zullen datumprikker sturen.   
-Uitbreiding OC: aanvulling is welkom. Nog 2 personen.  
 
4. Schoolreisje 24 september 
Nagenoeg alles is geregeld. Alle leerkrachten worden gevraagd aan te sluiten en hulpouders worden 
gevraagd via de leerkrachten.  
Groep 7 en 8 hebben geen begeleiding nodig.  
 
Informatie voor nieuwsbrief aanleveren vóór aanstaande vrijdag.  
 
Welke afspraken gelden voor hulpouders in het kader van de huidige maatregelen? Mogen zijn 
bijvoorbeeld met de bus mee of met eigen vervoer? Nena doet navraag.   
 
Annuleringsregeling: wordt nagevraagd.  
 
Factuur wordt betaald door Lizzy.  
 
 
5. Schoolfotograaf 14 oktober 
Christina: waarschijnlijk zelfde opzet als vorig jaar. In overleg met Marian nog geen broertjes/zusjes 
foto’s. Van leerkrachten wordt verwacht dat ze de kinderen begeleiden bij de fotograaf.   
 
Mag er wel een OC lid aanwezig kan zijn ter ondersteuning? Christina vraagt dit na en koppelt aan 
Nena terug.  
 
Kan schoolfotograaf later in het jaar, bijvoorbeeld op een maandag of donderdag (ivm aanwezigheid 
peuters) in maart of april? Mogelijk zijn de maatregelen dan versoepeld. Christina doet navraag.  
 



 
 
6. Budget schooljaar 2021/2022 
Lizzy heeft concept begroting gemaakt. Lizzy zal deze naar Joyce sturen om met de notulen mee te 
sturen.   
Per kind wordt dit jaar € 5,00 extra geïncasseerd. In afgelopen 8 jaar geen stijging van bijdrage 
geweest.  
Geen bijzondere kosten. Extra potje ivm coronamaatregelen.  
Schoolreisje wordt iets meer als begroot.  
Begroting wordt door Lizzy gedeeld.  
 
Hesjes komen uit reserve. Gedeelte uit OC en deel van school.  
Potje voor knutselmateriaal niet goed bekend bij leraren. Wordt door Nena onder de aandacht 
gebracht.  
 
Bonnetjes mailen via foto, met iban nummer en naam mailen naar Lizzy. Geen Tikkie meer sturen.   
Als een commissies vragen heeft over budget, kun je bij Lizzy terecht.  
 
 
7. Verdeling commissies 
 

Commissie      
Schoolreisje Olwen Annegien Loes  Stefanie  

 
Schoolfotograaf Christina Karin (?) Lizzy (?)   

 
Sinterklaas (3 dec) Loes Annegien Olwen Karin Gwen 

 
Kerstmis Stefanie Joyce Desi Inge  

 
Carnaval Sabine Loes Janou 

 
  

Sportdag Janou Sabine Ciska Christina Joyce 
 

Cultuur Tanja Lizzy   
 

 

W3D (18,19, 20 mei) Suzanne Christina Ciska Tanja 
(achtervang) 

 

Goede doelen markt   
 

    

Investeringscommissie  
 

    

 
 
8. W.V.T.T.K. / rondvraag 
 
-Inge en Desi sluiten aan bij de OC. Welkom! 
-Tanja: OC app gebruiken om hulp/vervanging te vragen etc.  
 
 
 



 
Actielijst 
 

Actie Wie Status 
Notulen vorige vergadering op website plaatsten Joyce P 
Datum prikker versturen voor OC borrel Janou en Joyce  
Uitbreiding OC met nog 2 leden Allen  
Schoolreis: Welke afspraken gelden voor hulpouders in het 
kader van de huidige maatregelen 

Nena P 

Schoolreis: Informatie voor nieuwsbrief aanleveren vóór 
aanstaande vrijdag 

Schoolreiscommissie P 

Schoolreis: regeling tav annulering navragen  Schoolreiscommissie P 
Schoolreis: factuur betalen Lizzy  
Schoolfotograaf: mag er wel een OC lid aanwezig zijn ter 
ondersteuning? Navraag doen en terugkoppeling aan Nena 
geven 

Christina P 

Schoolfotograaf: navraag of verzet kan worden naar maandag 
of donderdag in maart of april 

Christina P 

Begroting naar Joyce sturen om de versturen met notulen Lizzy P 
‘Potje’ voor knutselmateriaal onder de aandacht brengen bij 
leerkrachten 

Nena  

Bonnetjes mailen via foto, met iban nummer en naam mailen 
naar Lizzy 

Allen  

Datum volgende vergadering plannen in januari Joyce P 
 
 


