Notulen OR vergadering maandag 11 december 2017
Aanwezig:

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

Afwezig:

Patrick Wegdam

Team:

Niek Engelbarts

Melanie opent de vergadering om 20.20 uur.

Mededelingen:
We krijgen 400 euro voor NL-doet op 9/10 maart 2018.
Kledinginzameling heeft 72,75 euro opgeleverd.
De digitale agenda is aangevuld.
Eric de Just heeft gevraagd of hij de schoolfoto’s weer mag maken.
Notulen:
Geen opmerkingen over de notulen.
Vanuit de Ouderraad:
Ingekomen post:
Er is geen ingekomen post.
Lief en Leed:
Güler is bevallen van een zoon Achmet.
Evaluatie Mr Pencil:
Actie is afgerond. Nabestellingen zijn binnen. Posters komen nog binnen. De opbrengst voor
school is ongeveer 1.000 euro. De bedoeling is er schoolleesboeken voor te halen.
Sinterklaas:
Sinterklaas was super geregeld, veel positieve reacties en heel sfeervol. Melanie heef foto’s
gemaakt tijdens deze dag.

’s Middags liep wat minder soepel. In het draaiboek moet nog vermeld worden wat de taken
van de hulpouders zijn, bijv. uitdelen van drinken.
De surprises een dag eerder mee naar school is goed verlopen en erg handig.
De enveloppen van 5 euro voor de leerkrachten zijn niet uitgedeeld. Ilse gaat hier alsnog
voor zorgen. Draaiboek nakijken of dit wel vermeld staat.
Budget groot schoolreisje:
Er is geen budget per kind, alleen een totaalbedrag is vastgesteld.
OAD-bus is te regelen tegen gunstige prijs.
Ongeveer 150 kinderen. Ook groep 8 gaat mee op schoolreisje.
Ilse oude Meijers, Rachel en Lisette zitten in de commissie en Arno van het team.
Volgende vergadering zal het schoolreisje weer op de agenda staan.
We zullen allemaal nadenken over een locatie van het schoolreisje.
Kerst:
Er is hulp nodig voor kerst buiten. Er moeten tafelkleden en drinken worden gehaald voor
binnen. Ilse gaat de boodschappen regelen. Er zijn 2 or-leden nodig voor hulp bij het
klaarzetten van de hapjes. Patrick zal weer kerstman zijn. Ilse regelt de munten, Niek de
fotograaf.
Richard zal gevraagd worden naar gasstel en partytent. Vlees wordt geregeld via het
slachthuis.
Er zal vanaf 14.00 uur begonnen worden met opbouwen buiten.
Lisette gaat hulpouders vragen.
Schoolse zaken:
Judith is weer volledig aan het werk.
Er staan veranderingen aan te komen van de wet op de privacy. Nadere informatie volgt
nog.
De evaluatie van het continurooster is in gang gezet. Nog weinig respons. Er zal een
herinnering in de verschillende groepsapps gezet worden.

Rondvraag:
Rachel vraagt wie van het team helpt bij de koningsspelen. Niek gaat dit opzoeken.
Sluiting:
Melanie sluit de vergadering om 21.50 uur.

Actiepunten:

Omschrijving

Actie door

Nationale Burendag 2018 op de agenda zetten in maart 2018
Beslissing nemen over 5 december volgend schooljaar in jan. 2018
Hulpouders vragen voor ophalen papier uit de buurt
In nieuwsbrief vermelden dat eindejaarsfeest 29 juni 2018 is

Melanie
Allen
Lisette
Aafke

Activiteitenlijst:
Nationaal Schoolontbijt

6 t/m 10 november 2017

Sinterklaas

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
Vr. 20 april 2018
4 t/m 8 juni 2018
Vr. 29 juni 2018
22 april 2018
Waarschijnlijk 16 februari

Ligt bij team / niet
meegedaan
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

