
Oudervereniging De Grasspriet 

Notulen jaarvergadering 25 september 2019 
 
Aanwezig OV: Bernice (voorzitter), Niels (Penningmeester), Christ, Danielle, Kim, Ingrid, Gitte, Karin, 

Sarah (Notulist) 
Afwezig:  Frank, Winnie 
 
Agenda: 

1. Opening 
2. Notulen vorige jaarvergadering (januari 2018) 
3. Secretarieel jaarverslag 2018-2019 
4. Financieel jaarverslag 2018-2019 
5. Vaststelling ouderbijdrage schooljaar 2020-2021 
6. Verkiezing bestuur oudervereniging 
7. Rondvraag 

 
1. Opening  

Bernice opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Er zijn geen aanmeldingen vanuit ouders gekomen om de jaarvergadering bij te wonen. 
 

2. Vaststellen notulen vorige jaarvergadering 
Geen op- of aanmerkingen. De notulen zijn bij deze vastgesteld. 
 

3. Secretarieel jaarverslag 2018-2019 
De oudervereniging heeft het afgelopen schooljaar weer samen met de leerkrachten diverse 
activiteiten georganiseerd. Hieronder het verslag. 

 
Lunch met team en OV (Woensdag 29 augustus) – Maaike en Elvira 
Op woensdag 29 augustus vond de lunch plaats met het team en de OV. Het doel hierbij is 
kennismaken met elkaar en lijntjes leggen tussen de commissieleden. Iedereen was enthousiast over 
de lunch. Heel goed verzorgd door de ouders. 
 
Sinterklaas (woensdag 5 december 2018) – Hanneke, Ingrid, Kim E, Bernice 
Op dinsdag 27 november kwam de voorleespiet weer een mooi verhaal voorlezen. Alle kinderen 
mochten in hun pyjama komen luisteren. Ook mochten de kinderen weer hun schoen zetten op 
school en kregen ze een cadeau. Op 5 december kwam de sint een bezoekje brengen aan onze 
school. De dag zelf liep erg goed, Het was een gezellig sinterklaasfeest. De bovenbouw deed 
surprises. 
 
Kerstmarkt (donderdag 20 december 2018) – Gitte, Danielle, Kim O, Frank 
Dit jaar hadden we op donderdagavond 20 december een kerstmarkt binnen de school. De kinderen 
waren vanaf 12.00 uur ‘s middags vrij en mochten ’s avonds terugkomen voor de kerstmarkt. De 
kinderen konden spelletjes doen, ze konden glitter tattoos laten zetten en er waren diverse werkjes 
van kinderen en lekkere baksels te koop. Ook konden de kinderen en ouders lekker frietjes kopen bij 
de frietkar.  
 
Het is goed verlopen en we hebben veel leuke reacties gehad, het was een gezellige avond. Wel is er 
ook te horen gekomen dat veel ouders en kinderen het jammer vinden dat er geen diner in de klas is. 
Voor kinderen is het heel speciaal om mooi aangekleed ’s avonds in de klas te dineren.  



 
Carnaval (vrijdag 1 maart 2019) – Frank, Maaike, Bernice en Ingrid 
Het thema van Carnaval dit jaar was Goed Gemutst. De jeugdprins van Stiepersgat was een van  onze 
leerlingen namelijk Mika d’n Urste. Iedereen mocht verkleed naar school komen. Op school kon men 
allemaal spelletjes doen, werden er optredens gedaan en kwam zelfs prins Mika d’Urste bij ons op 
bezoek met zijn gevolg. 
 
 
Koningsspelen (vrijdag 12 april 2019) – Gitte, Danielle, Kim van O, Elvira 
We hadden onze sportdag/Koningsspelen op 12 april, ook dit jaar werd het gehouden op de 
voetbalvelden van VV de Valk. Het was een gezellige sportieve dag, Wel koud, de ijsjes hebben we 
ingeruild voor mini marsjes. Groep 7-8 hadden een eigen toernooi (voetbal en rugby). Dat was een 
experiment. Volgend jaar moet de commissie kijken hoe we deze invulling gaan doen. 
In tegenstelling tot 2018 was het een erg koude Koningsspelen. 
 
 
Schoolfotograaf  (dinsdag 28 mei) - Danielle en Elvira 
Op dinsdag 28 mei zijn de schoolfoto’s weer gemaakt door Geert Vaessen. Alle kinderen zijn weer 
binnen één dag op de foto gezet. Het verliep mede door de fijne samenwerking met de leerkrachten 
erg soepel. Ook dit jaar hadden we gebruik gemaakt van de witte achtergrond en de klassenfoto’s in 
panorama. De foto’s waren online te bekijken op de site en in de winkel van Geert te bestellen.  
 
Kamp groep 8  (8,9,10 mei) – Maaike, Danielle, Elvira, Frank als beheerder 
De eerste avond van het kamp wordt altijd door de Oudervereniging verzorgd. Er was een gave 
spooktocht, deze was nieuw in het programma. De Kinderen vonden het wel spannend maar 
achteraf ook erg leuk. Er hebben veel papa’s geholpen. Verder was de spelletjes avond ook erg 
gezellig en deze de kinderen erg goed mee. 
 
Schoolreisje (donderdag 16 mei) – Danielle 
Met schoolreisje zijn we dit jaar naar Duinoord geweest. We zijn met 2 bussen daar naartoe gereden. 
Het was een fijn park waar iedereen genoeg kon drinken en eten, ook was het goed toezicht houden 
en was er voor alle leeftijden iets leuks te doen. Het was een erg geslaagde dag. Omdat het aan het 
einde van het schooljaar altijd druk is met allerlei activiteiten, gaan we kijken of we de schoolreis in 
2020-2021 kunnen verzetten naar september. 
 
ZoWee (gehele jaar door) – Chantal, Kim en Hanneke 
Het ZoWee project loopt het hele schooljaar. Hierbij gaan leerlingen onder begeleiding van ouders 
en/of leerkrachten een activiteit doen samen met bewoners van Taxandria. De klassen zijn op 
toerbeurt aan de beurt. Zo doen ze gezelschapsspelletjes, knutselen ze gezamenlijk in een thema of 
maken ze muziek. De kinderen helpen de bewoners en de bewoners de kinderen. 
 
Versiercommissie (gehele jaar) – Ingrid en Bernice 
De versiercommissie zorgt ervoor dat de school er altijd sfeervol uitziet. Ze versieren de school 
rondom momenten met Halloween, sinterklaas, kerst, Pasen, carnaval. De versiercommissie maakt 
een planning voor het gehele jaar. Naast de commissie is er een aantal vaste ouders dat helpt met 
versieren. 
 
De oudervereniging dankt alle leerkrachten en hulpouders voor de inzet het afgelopen schooljaar. 
Dankzij alle enthousiaste hulp kunnen we zorgen voor veel leuke en leerzame activiteiten voor de 
leerlingen. 

 
 



  
4. Financieel jaarverslag – 20108/2019 

Niels licht de jaarcijfers 2018-2019 toe. 
 
De balans wordt besproken. De inkomsten en uitgaven worden toegelicht. Er is minder 
uitgegeven dan van te voren begroot. 

- Het schoolreisje is € 477,- goedkoper geweest 
- De sportdag was € 12,- duurder 
- Attenties zijn € 20,- duurder uitgevallen, dit heeft er mee te maken dat er aan het einde 

van het schooljaar 4 OV leden zijn gestopt. 
Totaal is alles binnen de begroting gebleven.  
 

De begroting voor de komende jaren is ook alvast opgenomen. 
- De vraag of het budget voor de Grassprietdag verhoogd moet worden, hier komt de 

commissie op terug. 
 

De kascontrole heeft op 24-09-2019 plaatsgevonden door Michael Penders en Gitte Boudry. Ze  
Hebben op schrift gesteld dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. 
 

5. De vaststelling ouderbijdrage schooljaar 2020-2021 
Verstandig om eens in de 2 jaar de bijdrage te verhogen. Vraag is gesteld of we willen verhogen 
of een sponsorevent organiseren. Er is besloten om  in 2020/2021 een sponsorevent houden 
waarbij een deel voor de school is en een deel voor een goed doel 

 
6. Verkiezing bestuur 

Afgelopen schooljaar zijn Karin van Sebille, Winnie Trienekens en Sarah van Hout toegetreden tot 
de oudervereniging. Afgetreden zijn Kim O, Hanneke, Elvira en Maaike. 
 
Dit jaar zijn aftredend en herkiesbaar: 

- Frank 
- Gitte 
- Niels 

 
Gitte en Niels stellen zich herkiesbaar, Frank was niet aanwezig. 
 
Gitte en Niels blijven graag nog een volgend termijn aan. Wel moet er alvast nagedacht worden 
over een nieuwe penningmeester want over 2 jaar is de jongste zoon van Niels en Gitte van 
school af. 
 

7. Rondvraag 
Er zijn geen vragen 
Dank voor de aanwezigheid. 

 
 


