
         
Notulen Oudercommissie O.B.S De Hobbit 
 
 
 
 
 
Datum    : 17 mei 2021 
 
Afwezig : Sharon, Maya, Kelly en Joyce 
Aanwezig : Janou, Sabine, Tanja, Olwen, Loes, Ellen, Karin, Annegien, Christina, 

Ciska, Lizzy, Stefanie, Gwen, Suzan, Nena en Marie-José 
 
 
 
1. Opening vergadering en vaststellen agenda  
Janou opent de vergadering en stelt de agenda vast. 
 
2. Notulen vorige vergadering  18 januari 
De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld en worden op de website geplaatst. 
 
3.  Mededelingen: 
- Sharon, Maya en Kelly stoppen bij de OR. We hebben dus nieuwe leden nodig, voor oa een 
secretaris/notulist. 
- Ellen vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de kascontrole. Lizzy loopt achter met de controle van 
‘bonnetje-betaling’. Het bij elkaar zoeken is veel werk. In het vervolg eerst het bonnetje inleveren bij 
Lizzy en dan volgt daarna de betaling/Tikkie. Zo is het voor Lizzy beter te overzien. Zij gaat nu eerst 
zorgen voor het verslag en dan zal Ciska het daarna alsnog controleren. 
- Hoe staat het met de hesjes? Er zijn 2 partijen waarvan er een offerte is. Bal ligt bij Marian, zij zou 
nog het een en andere terugkijken in de stukken van Mary-Ann, echter niets meer vernomen. Het is 
wenselijk om de hesjes te hebben vóór het eerstvolgende schoolreisje.  
Janou gaat contact opnemen met Marian zodat er knopen doorgehakt kunnen worden. 
 
 
4. sportdag/cultuur/schoolreisje: 
- Enige verbazing/teleurstelling dat er op Koningsdag bij andere scholen wel springkussens enz. 
stonden. Met de huidige maatregelen was het volgens Marie-José niet te doen om zoiets te regelen. 
Onze dag is ingevuld met spelletjes, buiten spelen en een lekkere Oranje-tompouce.  
Alternatieve sportdag zal waarschijnlijk in de laatste schoolweek plaatsvinden. Janou zal hierover 
contact opnemen met Renske v.w.b. datum en invulling (wel/geen hulp van ouders en welke 
activiteiten). 
- Er staan geen culturele uitstapjes gepland i.v.m. corona en de hulp van ouders die vaak geboden 
moet worden. Men mag wel buiten op school iets leerzaams komen vertellen/laten zien.  
De IJsboerderij zou op een later tijdstip eventueel alsnog geregeld kunnen worden, zij kunnen vaak 
wel op korte termijn. Nena checkt hoe men hierover denkt v.w.b. de onderbouw.   
- het schoolreisje stond gepland op 1 juli, dit wordt verplaatst naar september (ook i.v.m. de hulp van 
ouders die hiervoor nodig is). Dit moet nog gecommuniceerd worden naar ouders via Social Schools. 
Voor groep 8 zal er wel een leuke afsluiting zijn.  
Of de dag gepland zal worden op een donderdag of vrijdag is nog de vraag. Er zitten haken en ogen 
(teveel uren onderbouwleerlingen/teveel uren leerkrachten/wel of geen studiedag erna enz.) aan 



zowel de donderdag als de vrijdag. Na het horen van de argumenten van de OC gaat Marie-José met 
Marian in overleg zodat hier snel uitsluitsel over gegeven kan worden. 
 
5. W.V.T.T.K.  
- i.v.m. het vertrek van Kelly zal Karin, Christina helpen op de dag van de schoolfotograaf (nu gepland 
op do. 14 okt).   
Olwen: waarom niet later in het schooljaar –> kans is groter dat men dan weer met broertje/zusje op 
de foto kan (corona ‘voorbij’) en ook de nog instromende kinderen staan dan op de groepsfoto.  
Christina en Karin zullen dit bekijken. 
- in het vervolg na een vergadering een to-do-lijst maken met wat er voor de eerstvolgende 
vergadering bekeken moet zijn 
- afsluitende borrel + afscheid OC-leden in juli laten door gaan? Laten we even bekijken hoe het 
ervoor staat m.b.t. vaccinaties en versoepelingen, anders doorschuiven naar september.  
- eerstvolgende (online) vergadering zal op maandag 6 september (eerste schooldag) plaatsvinden. 
 


