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Oudervereniging St. Lambertusschool 
Jaarvergadering 7 november 2016 

 
Aanwezig: Anne Marie Harbers, Sita Hoppenbrouwers, Lizan van den Heuvel, Ilse Hakkens, 
Sandra Vennix, Miranda van Gestel, Meintje van der Sande, Mascha van Helvoort, Bregje Baak, 
Annelies Dekkers en Marleen de Beijer 
Afwezig: Marieke de Vries, Sandra Franssen en Mira Smits 

 
1. Welkom 
Miranda opent de jaarvergadering en heet iedereen welkom.  
 

2. Notulen vorige vergadering.  
Correctie op notulen vorige vergadering: Bonnen kunnen niet meer worden ingeleverd. Het jaar 
is afgesloten. Verder worden de notulen van de vorige vergadering goedgekeurd. 
 

3. Mededelingen voorzitter 
- 
 

4. Mededelingen penningmeester 
De kascontrole is uitgevoerd en deze is goedgekeurd. We hebben positief afgesloten. Het 
resultaat wordt besproken.  
 
De rekening waar het geld van de Gemeente voor het brigadieren op wordt gestort zal door Ilse 
opgeheven worden. De bijdrage vanuit de Gemeente krijgt de OV ook niet meer maar Veldvest 
gaat dit ontvangen. De commissie gaat dit afstemmen met Harry en komt er op terug in de 
volgende vergadering. 
 
Ilse vraagt of andere leden er over na willen denken om het penningmeesterschap van haar te 
gaan overnemen. Dan kan er volgend jaar iemand mee kijken en het het jaar daarna van haar 
overnemen. Dan zitten de 6 jaar OV voor Ilse er op. 
 

5. Mededelingen secretariaat 

- 
 

6. Mededelingen team 

Voortgang Vreedzame School: Op 28 november krijgen een aantal kinderen de mediatoren 
opleiding. De ouders van deze kinderen moeten hier toestemming voor geven. In december is de 
eerste bijeenkomst met de TSO en in januari of februari worden ook de ouders meer betrokken. 
 
Harry wil weten hoe wij denken over zwarte piet. De meningen in de OV zijn verdeeld. Misschien 
wordt er een gesprek gepland met team, het sinterklaascomité en de OV. 
 

7. Verslagen commissies afgelopen schooljaar 
 
Schoenmaatjes Project van Edukans 
Met dit project doen we om het jaar mee. De kinderen mogen een schoendoos vullen met kleine 
spulletjes die bruikbaar zijn voor kinderen uit ontwikkelingslanden. Edukans werkt in deze landen 
aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. De spullen mogen dus vooral 
schoolspullen zijn, maar ook een klein stuk speelgoed kan een ander kind heel blij maken. Dit 
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hoeven echt niet altijd nieuwe spullen te zijn. Er is altijd veel creativiteit te ontdekken en de 
kinderen brengen de meest prachtig versierde dozen mee. Men kan achteraf volgen waar de 
doos van het kind heen gaat. Het is leuk om te zien dat er veel schoendozen verzameld worden, 
maar men is niet verplicht hieraan deel te nemen.  
 
Sinterklaascommissie 

Op vrijdag 4 dec bezocht de sint met zijn pieten onze school. Ze kwamen al lopend met een 
kruiwagen vol met kado's én witte wieven stenen die door de kinderen zelf verzameld waren op 
school. Al zingend door alle kinderen werden ze begroet. 
Ook kwamen er enkele pieten via het dak van de school, wat ieder jaar weer een succes is.  
De sint heeft met zijn pieten iedere klas bezocht. Bij de onderbouw zijn ze wat langer in de 
klassen geweest waar alle kinderen vanalles hebben laten zien.  
Vanaf groep 5 zijn er surprises in de klassen gedaan, waar de mooiste creaties te zien waren !  
Het was weer een geslaagde ochtend.  
De sint, zijn pieten en alle hulp die zij daarbij gehad hebben zijn bedankt met een kleine attentie.  
 
Kerstcommissie 
Kerstviering 

Afgelopen jaar was het weer tijd voor de bekende kerstmarkt. Het plein wordt ingericht met 
kraampjes en verlichting om een gezellige ambiance te creëren. Alle klassen maken de mooiste 
dingen om te verkopen aan ouders, opa’s en oma’s en iedereen die het gekozen goede doel en 
de school een warm hart toedraagt. 
Bij de kraam van de oudervereniging kan men terecht voor wat lekkers. Veel ouders zorgen voor 
de mooiste baksels om de kraam te vullen. 
 
Kerstontbijt 
Zoals elk jaar organiseren we in samenwerking met de school een gezellig kerstonbijt met de 
leerlingen, klasse ouders, leerkrachten en een aantal ouders van de OV. In de klas wordt met de 
kinderen en de leerkracht een gezellige opstelling gemaakt van de tafels en deze worden mooi 
gedekt. 
Her en der brandt een kaarsje en maakt men gebruik van de openhaard op het Digibord. De 
lichten worden gedimd en is er een leuk kerstmuziekje op de achtergrond. Er is weer genoeg 
lekkers om van te smullen en dat doet iedereen dan ook. In sommige klassen maakt men nog de 
tijd voor andere leuke dingen (gedicht/film/voordracht). Voor iedereen een gezellig samenzijn 
voordat de kerstvakantie begint. 
 
Carnavalscommissie 
Ook dit jaar was de carnavalsvrijdag weer een succes. Net als voorgaande jaren hebben we ook 
dit jaar weer gekozen voor een jeugdzittingsochtend. Deze ochtend was gevuld met veel 
creatieve stukjes van de kinderen van de groepen 4 t/m 8. Dit werd afgewisseld met momenten 
van lekker hossen, ranja drinken en het vinden van het cakeje met de boon. In iedere klas werd 
het kind met de gevonden boon onderscheiden met de 'Superstruif'- medaille door de jeugdprins 
en jeugdprinses. Ook alle carnavals-jarigen ontvingen van hen een medaille.  
De aanwezigheid van jeugdprins Klets de Grote en jeugdprinses Hanneske, prins RoyaL en 
adjudant Latenzo met hun volledige raad maakte de ochtend compleet!  
Na afloop van de jeugdzitting kregen alle kinderen van de Gouden Leeuw een zakje chips.  
Als afsluiting van de ochtend konden we met z'n allen op school nog genieten van een lekkere 
kop tomatensoep en struif, die dankzij de hulp van vele ouders weer heerlijk smaakte.  
 
Paascommissie 
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Voor de eerste keer werd als paasactiviteit vossenjacht gedaan. Het was erg spannend voor ons 
als organisatie of alles volgens plan zou verlopen, maar het werd een geslaagde middag. 
De groepjes werden vooraf gemaakt door de juffen en meesters en er werden uit alle klassen 
leerlingen in een groepje gedeeld. De bedoeling was dat de kinderen uit groep 6-7 de kleinere 
kinderen zouden helpen met zoeken. De kinderen van groep 6-7 vonden dit erg leuk en namen 
de taak serieus. De kinderen van groep 8 waren de vossen en waren verkleed. Zij hadden zelf 
opdrachten bedacht die de groepen moesten doen om een ei in bezit te krijgen. 
Aan het eind van de middag hadden alle groepjes alle eieren gevonden. De kleinere kinderen 
vonden het zoeken naar de eieren erg leuk, de kinderen van groep 7 vonden het minder. Omdat 
er nu ook ouders meeliepen werd de taak van de kinderen uit groep 6-7 wat minder duidelijk. 
Voor een volgende keer zeker goed om hier rekening mee te houden.  
Het was een geslaagde middag 
 
Sportdagcommissie 
Om half 9 kwam iedereen naar de sportvelden. 
Waar de sportdag met zijn allen werd geopend met een leuk lied met dansje. Waar weer goed 
voor geoefend was.  
De sportdag was voor alle kinderen verdeeld over 2 grote velden die weer  werd verdeeld in 3  
stukken, zodat ieder groep zijn eigen stuk veld had , wat overzichtelijk en gezellig was.   
Groep 1 t/m 3 hebben in groepjes leuke spelletjes gedaan met de begeleiding  van een ouder en 
op het luchtkussen gespeeld. 
Groep 4 t/m 6 hebben ook 13 verschillen spelletjes gedaan waarbij de ouders bij een spel zaten 
en de kinderen in hun groepje de spelletjes deden. En natuurlijk ook een spel op het luchtkussen. 
Groep 7-8 hebben de teamsporten gedaan, waar het er fanatiek aan toeging.  En ook op het 
luchtkussen zich uit kunnen leven.  
We hebben weer afgesloten met een heerlijke konings-lunch, waarna iedereen werd opgehaald 
door de ouders om weer naar huis te gaan.  
De organisatie was tevreden over de sportdag, was een leuke sportieve dag. 
En nemen wat aandachtspuntjes mee naar volgend jaar. 
 

Schoolfotograaf 

 

Brigadieren 

 

Schoolreiscommissie 
Bovenbouw 
De weersvoorspellingen waren niet optimaal, maar gewapend met poncho´s, laarzen en een hele 
boel goede zin gingen we naar de beekse bergen. De kinderen waren allemaal erg enthousiast. 
De groepjes van groep 4/5 mochten zelf de route bepalen aan de hand van wat ze graag wilde 
zien. De groepen 6/7 begonnen in kleine groepjes met een gps zoektocht door het park . voor 
sommige was dit nog wat lastig en was er hulp nodig van de begeleider. Er kwamen enkele buien 
voorbij, maar dat was geen probleem want dan werd de safariboot of bus bezocht.  Helaas begon 
het om 14,30 zo hard onophoudelijk te regenen dat besloten werd om naar school terug te 
keren, omdat een groot deel van de kinderen naat was en het koud had. 
Ondanks alles was het een leuke en gezellige dag. 
De kinderen hebben als we de reacties mogen geloven zeker genoten. 
 
Onderbouw 

Ondanks het slechte weer hebben de kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 een heerlijke ochtend in 
de hooiberg gehad. Kinderen hebben dankbaar gebruik gemaakt van alle activiteiten; klimmen, 
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klauteren, knutselen, glijden, bouwen, etc. We hebben gezellig samen een ijsje gegeten en onze 
lunch opgegeten. De sfeer in de bus en in de hooiberg zelf was erg goed. De hulpouders en de 
leerkrachten hebben de kinderen overal kunnen volgen in hun spel. 
 

8. Commissies 
Sintcommissie 
Er zijn as. vrijdag voldoende ouders die mee komen helpen met versieren. Misschien is het 
handig om het opruimen voor sinterklaas en het versieren voor Kerst te combineren. 
 
Kerstcommissie 
Het kerstontbijt wordt georganiseerd op vrijdag. De invulling van de activiteit is nog niet bekend. 
Misschien een herdertjestocht waarbij volwassenen het kerstverhaal brengen. De commissie 
moet nog bij elkaar komen. 
 
Schoolreiscommissie 
De keuze voor een schoolreis in mei of in september is aan ons. De leerkrachten vinden 
september fijner. Er ontstaat een discussie over de ouderbijdrage/ bijdrage voor de schoolreis. 
Moeten de bijdragen verhoogd worden ja/ nee? Kunnen de bijdragen in eens betaald worden ja/ 
nee? Er wordt besloten hier in het voorjaar nog eens op terug te komen. 

 

Actiepunten  
 

nr. Omschrijving Door wie Voor wanneer 

1 Brief OV mailen nieuwe kinderen Miranda 1e week nieuw kind op school 

2 Postbakje lerarenkamer nakijken Ilse/ Miranda Doorlopend 

3 Kaartje sturen indien nodig Miranda Doorlopend 

4 Internet pagina en Hotmail bijhouden Miranda Doorlopend 

5 Bijhouden ontvangsten ouderbijdrage Ilse Doorlopend 

 
 

9. Rondvraag 
Mascha vraag of er een herfstwandeling wordt georganiseerd. Nee, niet voor de hele school. 
Alleen de kleuters doen dit. 
 

10.  Sluiting 
Miranda sluit de vergadering en dankt iedereen voor haar aanwezigheid. 


