
Notulen OC vergadering 16-01-2017 
Afwezig: Raishrie, Edwin, Karin 

• Intussen is duidelijk dat Jack Bakker, Jantje Beton gaat doen. 
• Frans zou wil de sport willen gaan doen volgend jaar, maar heeft daar nog geen 

contact met Bart over gehad. -> Silvia zorgt voor de koppeling 
Kerst 

• Goed verlopen dankzij de hulp van Rosanne. 
• Het draaiboek is in beheer bij school en ook de boodschappenlijst is bijgewerkt en 

klaar voor volgend jaar. 
• Qua ontbijt -> Rosanne onderzoekt het standpunt van school wat betreft de 

(on)gezonde hapjes 
 
Carnaval 

• Kan Sedef op donderdag 23 feb ’s middags aan Skippy rent laten zien waar de spellen 
moeten? -> Rosanne informeert 

• Opruimen spellen 11:00 en 12:00 (door Skippy rent) 
• Geldkettingen zijn goedgekeurd en besteld.  
• Deze week overleg met picnic over evt sponsoring -> Jennifer 
• De hulpvraag voor ouders deze week eruit doen. Aanmelding alleen via de hulpouder 

lijsten bij de lokalen en NIET via de mail om dubbelingen te voorkomen. Indien dit 
niet werkt, alsnog aanmelden via de mail -> Sabrina + Rosanne 

• 25 januari 11:30 overleg met Peep en Truus over de spellen en boodschappen op 
school. ->  Team Carnaval 

• Donderdagavond 23 februari is er wel yoga, dus de gymzaal kan dan nog niet ingericht 
worden. 

Rondvraag 
• Het goede doel: “Stichting support Granada Kids” -> geld inzamelen om huizen te 

bouwen. Dit doen via bijv. een themaweek de week voor de meivakantie met een 
Lente markt en een sponsorloop. Ideeën over de invulling zijn welkom bij Rosanne en 
Willeke, bv kinderen dingetjes laten maken en die verkopen. Of oliebollen verkopen. 
Of duurzame vogelhuisjes maken, of …. 

• Karin heeft de OC sleutel en kan die over naar Chantal? -> Chantal regelt dit 
• De tussentijdseborrel voor de OC leden is op vrijdag 17 februari om 20:30u bij 

Jennifer (Prins Bernhardlaan 17) 
• Op school staat een container voor oude kleding, dit wordt opgehaald en levert school 

geld op. 
• Ouderavond voor alle SKOSS scholen tezamen wordt georganiseerd.  

Volgende vergadering 27 maart 


