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OR-vergadering 23 maart 2021 

OR -vergadering dinsdag 23 maart 2021 “De Eglantier” 
 

Aanwezig: Patricia, Patrick, Danielle, Zoraina, Carlos. Yvonne K namens de leerkrachten.  

 

Afwezig:  n.v.t. 

 

Punt 1 

Welkom 

Patricia opent om 19.45 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Vanwege de corona-

maatregelen vindt ook deze vergadering online plaats.  

 

Punt 2 

(a) 

Pasen 

Els en Yvonne K hebben deze viering geregeld. Op het schoolplein zijn diverse opdrachten voor de 

kinderen. Fabiene gaat verkleed in haar paashaaspak, op gepaste afstand, langs bij de kinderen van 

beide gebouwen. Patricia gaat de boodschappen doen voor de traktatie voor de kinderen. Per klas 

zal zij dit klaar maken en uitdelen.    

 

(b) 

Soortdag 

I.v.m. de richtlijnen van stichting Librijn, is het voor 99% zeker dat ook dit jaar de sportdag niet door 

zal gaan. I.o.m. Gijs en Yvonne de Haan, zullen er diverse sportactiviteiten georganiseerd worden. Dit 

zal op verschillende dagen plaats vinden. De OR is het er mee eens dat zij voor iets lekkers en drinken 

zullen zorgen voor deze dagen. Ook nu zal de AH en Jumbo niet sponsoren. Dit is wederom te laat 

aangevraagd.  

 

(  c ) 

A4D 

Vanuit de gemeente, is ook dit jaar besloten, dit evenement niet door te laten gaan.  

 

Rondvraag: 

Yvonne K: Ook dit jaar kon/kan er vanwege de corona wederom een heleboel niet doorgaan. Het is 

een groot gemis dat we niet met een grote groep iets hebben kunnen organiseren. Indien mogelijk, 

wil school begin juli een groot internationaal zomerfeest organiseren. Zij vraagt aan de OR of, indien 

mogelijk, De hulp van de OR hiervoor kan worden ingeroepen. De OR stemt hiermee in.  

 

Ook wil school dit jaar weer een leuk presentje aan hulpouders geven aan het eind van het 

schooljaar. Mocht het eindfeest door kunnen gaan, dan is dit ook voor hulpouders. Dit zal dan in 

plaats van een presentje zijn. Over een aantal maanden wordt hierover overlegd.  

 

Patricia sluit om 20.00 uur de vergadering en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.  

 

 


