Notulen OR vergadering maandag 30 oktober 2017
Aanwezig:

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

Afwezig:

Patrick Wegdam, Katja ter Huurne

Team:

niemand i.v.m. condoleance

Melanie opent de vergadering om 19.00 uur.

Mededelingen:
Henri Nijenhuis wil toekomstige klusjes, die eerder gedaan werden door Richard, wel op zich
nemen.
Het afscheid van Marja zal 6 juli 2018 zijn, daardoor wordt het eindejaarsfeest verschoven
naar 29 juni 2018.
Er wordt besloten de opbrengst van Mr. Pencil te verdelen tussen school en OR. Hoe de
verdeling zal zijn is nog niet bekend.
Notulen:
Geen opmerkingen over de notulen.
Aktiepunten:
-

Aanmeldingsformulier
Er zijn toch behoorlijk veel aanmeldingen binnengekomen voor hulp bij activiteiten.
Lisette zal mail sturen om iedereen te bedanken en dat er t.z.t. contact opgenomen
wordt met de mensen over de activiteiten.

-

Re-share
Er zal in de nieuwsbrief vermeld worden dat de kledinginzameling dinsdag
14 november is. Ook zullen er weer flyers op de deuren geplakt worden.

-

Ouderbijdrage
De brief van de ouderbijdrage gaat deze week de deur uit. Hier zal voor het eerst ook
een uiterste betaaldatum in staan.

Vanuit de Ouderraad:
Lief en Leed
De schoonmoeder van Chantal is overleden, er zal een kaart gestuurd worden door Ilse
Elsweier.
Sinterklaas:
Deze week is er een bijeenkomst van de leden van de organisatie. Er is geen bijdrage vanuit
school voor sinterklaas dit jaar.
Elke klas krijgt 25 euro voor een cadeau bestemt voor de hele klas.
Voor volgend jaar beslissen of cadeau 6 euro mag kosten.
Er wordt besloten de cadeaus zelf in te pakken.
Kerst:
Maarten en Ilse Elsweier gaan binnenkort brainstormen over kerst buiten.
Schoolse zaken:
Geen schoolse zaken.
Rondvraag:
Ilse Elsweier zal financiën van afgelopen jaar nalopen en het resultaat doorgeven. Zij zal ook
elke vergadering doorgeven wat de opbrengst van het oud papier is geweest van de
afgelopen maand.
Sluiting:
Melanie sluit de vergadering om 20.00 uur.

Actiepunten:

Omschrijving

Actie door

Nationale Burendag 2018 op de agenda zetten in maart 2018
Beslissing nemen over 5 december feest volgend schooljaar
Mail sturen naar ouders met bedankje voor ouderhulp
In nieuwsbrief vermelden dat kledinginzameling 14 nov. is
In nieuwsbrief vermelden dat eindejaarsfeest 29 juni 2018 is

Melanie
Allen
Lisette
Aafke
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
20 april 2018
4 t/m 8 juni 2018
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

