
 

 

 
Dag   : maandag 22 November 2021 
Notulant : Corinne 
Aanwezig : Corinne, Monique, Karin, Kirsten, Yvonne, Ivonne, Michaela,   
                         Chantal, Daniëlle, Diede 
Afwezig : Stefan, Marjon  (allemaal met bericht) janneke en Annemiek (beide zonder bericht) 
 
 
AGENDA 

1. Opening welkom. 
Monique opent de vergadering 
 

2. Vaststellen van de notulen van 4 Oktober. 
-niet bij de MR vergadering geweest. 
-veiligheid: Werkgroep veiligheid is afgelopen vrijdag bij elkaar geweest, Ronnie van de 
gemeente Oisterwijk vond dat iedereen zich voorbeeldig gedroeg. 
Hij komt nog een keer terug zowel in de middag als de ochtend en er zullen BOA’s 
aanwezig zijn die de ouders en kinderen op hun gedrag gaan wijzen. 
Borden en pijlen niet altijd duidelijk, pijlen op de weg op de parkeerplaats vind hij een goed 
idee. Hij gaat meekijken naar dat huis wat daar gebouwd gaat worden zodat er geen 
bouwverkeer mag komen tijdens het naar school komen en naar huis gaan van de 
kinderen, tijdsbestek dat hij terugkomt is niet te bepalen i.v.m. thuiswerken en corona. 
Hij is met Marjon naar de fietsenstalling wezen kijken zowel Nemelaerstraat als Lange 
Weg. Bij de bouw van de Sprankel was het idee dat de Nemelaerstraat alleen voor fietsers 
zou zijn en niet voor auto’s. 
Notulen van 4 Oktober worden goedgekeurd. 
 
 

3. Terugkoppeling overleg Hasselbraam. 
Monique, Karin, Chantal en Michaela hebben hieraan deel genomen. Karin van de 
Hasselbraam vind het prima wat er nu samen gedaan wordt verder is hun visie zo anders 
dat er geen uitbreiding in zicht is. 
Sint, Speelplaats, Carnavals optocht 1 maal per 2 jaar, Opening Koningsspelen. 
-wat kunnen we samen doen Sint en Kerst (opbouwen en opruimen), vandaag contact 
geweest met Marjon 6 December Hasselbraam studiedag en 24 December Klim-Op 
studiedag. Voorstel is 6 December sint opruimen en kerst opbouwen door de klim-op en 24 
december ruimt de Hasselbraam alles voor 12:00 uur op omdat alles opgeslagen moet 
worden door John. 
Koningsspelen waarschijnlijk op de zelfde dag, hierbij moet een goede planning gemaakt 
worden. 
Team Karin de Lange (directrice Hasselbraam) leiding over verandering schoolplein 
Marjon verkeer. 

 
 

4. Aanpak komende activiteiten i.v.m. Corona 
-sint , kerst, carnaval 
*Sint (Kirsten en Annemieke) alles is geregeld ouders mogen de speelplaats niet op, verder 
afwachten wat er nog gaat gebeuren i.v.m. corona. Volgend jaar kijken naar de investering 
samen met de Hasselbraam misschien meteen naar sinterklaas kijken wat je kan kopen.  
Alles wat samen moet wordt samen gedaan met de Hasselbraam 



 

 

*Kerst (Michaela) kerstdiner met de kinderen met lichtjesoptocht langs het bejaardenhuis in 
Haaren deze lichtjesoptocht doet de Hasselbraam ook en de Hasselbraam wil niet samen 
de lichtjesoptocht doen. ‘ ivm corona is het kerstdiner gewijzigd naar ontbijt’.  ivm de 
oplopende besmettingen, is de werkgroep (iom Marjon) aan het overwegen wat wijsheid is. 
Er wordt nu gedacht aan een kerstontbijt ipv kerstdiner. Kinderen hoeven dan niet meer 
terug naar school (weer minder toestroom) en brengen dan hun eigen ontbijt mee. 
Maandag komt de werkgroep weer bijelkaar. Dan zullen knopen doorgehakt worden. 
Idee om de kinderen kaarten te laten maken en naar de ouderen te brengen, we weten niet  
of dit corona gerelateerd mag. 
-kaarten maken en opsturen als wegbrengen niet mag eventueel de ouderraad de  
postzegel laten sponsoren, of ze mee geven voor de eigen opa/oma. 
-wat als de scholen een week eerder moeten sluiten landelijk gezien. Eventueel een week 
eerder of een nieuwjaarsontbijt  
 
*carnaval (chantal, Yvonne, Ivonne en Janneke ) zit woensdag samen online, volgend 
overleg 27 Januari als er hulp nodig is kan dat 27 Januari  
 
 

5. Rondvraag. 
Geen punten  
 

6. Sluiting. 
Monique sluit de vergadering 

 


