Notulen OR vergadering maandag 02 oktober 2017
Aanwezig:

Melanie van Lochem, Rachel Folmer, Ilse oude Meijers, Lisette Diepenmaat,
Katja ter Huurne, Maarten Leuverink, Jolanda Hannink

Afwezig:

Patrick Wegdam, Ilse Elsweier

Team:

Aafke Slotman

Melanie opent de vergadering om 20.05 uur.

Mededelingen:
Patrick zal tot januari niet aanwezig zijn bij de OR-vergaderingen.
Het was rustig bij het oud papier brengen. Volgende maand via facebookpagina van school
ouders informeren. Er zal in de nieuwsbrief vermeld worden dat er een bolletje ijs verdiend
kan worden met het brengen van papier.
Er zijn geen klachten van ouders binnengekomen over het ontbreken van koelkasten in de
klassen (voor zover bekend). Ouders kunnen evt. zelf koeltasjes regelen voor hun kinderen.
Er is contact geweest met Ilse over mailadres Reshare en oud papier.
Notulen:
Geen opmerkingen over de notulen.
Vanuit de Ouderraad:
Lief en Leed:
Brief ouderbijdrage:
Ilse gaat deze volgende week de deur uit doen. Wanneer er niet betaald wordt, wordt er nog
1x een herinnering gedaan.
Hulpouder/verzorger opgave formulier:
Het door Lisette gemaakte formulier ziet er prima uit en zal binnenkort verspreid worden.
Volgend jaar komt daar ook de tuinploeg en luizenpluizenhulp bij in.

Schoolontbijt:
Er zal dit jaar waarschijnlijk niet meegedaan worden met het nationaal schoolontbijt. Aafke
neemt dit nog op met het team.
Kledinginzameling Reshare:
Rachel zal data gaan opvragen en dit doorgeven aan Aafke.
Mr. Pencil:
Voor de herfstvakantie moeten de kinderen dit klaar hebben en zal Niek de rest regelen.
Opstarten 5 december:
Er wordt voorgesteld om dit jaar een schatkamer te maken met cadeaus waar kinderen een
keuze uit kunnen maken. Wordt nu te kort dag. Besloten wordt dit jaar nog de oude manier
te hanteren. Eind van het schooljaar hierover door team en OR een beslissing nemen wat
volgend schooljaar te doen. Ilse Oude Meijers zal contact opnemen met v.d. Riet over
cadeaus.
Mogelijk is om sinterklaas in te halen m.b.v. de circusschool Boekelo. Kosten 150 euro.
Vinden we allemaal best duur. Overleg met Ilse over budget.
Sinterklaas is geboekt en de pepernoten zijn besteld.
Kerstactiviteit:
Er zal dit jaar geen kerstmarkt buiten zijn. Wel kunnen ouders buiten wat te eten/drinken
halen.
Schoolse zaken:
Het schuurtje moet opgeruimd worden voor de herfstvakantie. Melanie gaat kijken of er
spullen staan van de OR en of er wat weg kan.
Het eindejaarsfeest zal op 6 juli zijn.
Er zal, in overleg met Marja, een datum gepland worden voor haar afscheidsfeestje.
Nog weinig opgave voor de informatieavond over cyberpesten. Er zal een herinnering in de
diverse groepsapps geplaatst worden.
De nieuwe datum voor het OR-overleg van november zal 30-10-2017 zijn.

Rondvraag:
Jolanda vraagt, via de tuinploeg, of er een mogelijkheid is om een aantal hekken rondom de
Troubadour over te nemen en te plaatsen tussen schoolplein en muziekgebouw. Aafke gaat
dit navragen.
De jaarkalender is niet uit te printen. Er zal nog een pdf-bestand komen.
Op 17 oktober is er een bijeenkomst voor de verkeersouders. Ilse oude Meijers kan niet.
Rachel zal gaan.
Heilige Communie is op 22 april, vormsel waarschijnlijk 16 februari (6 kinderen).
Sluiting:
Melanie sluit de vergadering om 21.45 uur.

Actiepunten:

Omschrijving

Actie door

In (nieuws)brief hulpouders vragen voor grote activiteiten
Nationale Burendag 2018 op de agenda zetten in maart 2018
Beslissing nemen over 5 december feest volgend schooljaar

Lisette
Melanie
Allen

Activiteitenlijst:
Nationaal Schoolontbijt
Sinterklaas

6 t/m 10 november 2017
Di.5 december 2017

Kerst binnen
Kerst buiten
Carnaval
NL doet
Pasen
Koningsspelen
Groot schoolreisje
Avond 4-daagse
Eindejaarsfeest
1e Heilige communie
Vormsel

Do.21 december 2017
Do.21 december 2017
Vr.9 februari 2018
Vr.9 & Za.10 maart 2018
Do. 29 maart 2018
20 april 2018
4 t/m 8 juni
6 juli
22 april
Waarschijnlijk 16 februari

Ligt bij team
Patrick, Ilse OM, Katja,
Rachel
team
Maarten & Ilse E.
Ilse OM & Lisette
Werkgroep t.z.t.
Melanie & Katja
Rachel, Ilse OM, Lisette
Team informeert OR
Melanie & Lisette
Allen
Rachel
Rachel

